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ÅKERISÄCKEN

Hos oss slipper du otrevliga överraskningar eftersom vi alltid har fasta 
priser på alla våra produkter och tjänster.

Åkerisäckens affärsidé bygger på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig som kund och även 
för oss transportörer/återvinnare, och att det ska ske på ett så miljömässigt korrekt sätt som möjligt.

Hos oss får du fasta priser på containrar, säckar och kärl. Alltså inga obehagliga överraskningar 
när fakturan kommer. Det passar både företag som lätt kan sammanställa offerter för avfalls-
kostnader och för privatpersoner som vill veta kostnaden innan hämtning av avfallet sker. 
Åkerisäcken erbjuder avfallstjänster på ett professionellt och miljömedvetet sätt.

SÅ HÄR FUNGERAR ÅKERISÄCKENKONCEPTET

 
Köp säcken på akerisacken.se, hos din 

återförsäljare eller ring 08–23 33 36

 
Beställ hämtning av säcken på akerisacken.se 

eller ring oss på 08–23 33 36

 
Vi skickar en faktura med fast pris per säck

Ställ ut säcken och fyll den sedan  
med det avfall du önskar

Vi hämtar säcken inom 24 timmar  
(gäller vardagar)

Vi återvinner avfallet
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VARFÖR ÅKERISÄCKEN?

KOMPLETT

Åkerisäcken är idag en av få kompletta avfalls- 
entreprenörer för bygg- & anläggningsindustrin. 
Oavsett vilka problem du stöter på har 
Åkerisäcken lösningen för dig och ditt företag. 

PERSONLIG

Hos Åkerisäcken får du som kund alltid en 
personlig kontakt som hela tiden finns till för 
dig och de frågeställningar du stöter på. Ringer 

du till Åkerisäcken bokar vi in ett möte, där 
vi går igenom hur vi på bästa sätt kan hjälpa 
dig som kund att bli bättre på att ta hand om 
det avfall ni producerar på era arbetsplatser.

Oavsett vilken avfallslösning du är intresserad 
av, får du alltid samma service i form av 
tidspassning, fraktionssammanställning samt 
deklaration om var någonstans ditt avfall 
har destruerats.

24-TIMMARS GARANTI

Väljer du Åkerisäcken som din avfallspartner  
kan du alltid känna dig trygg med att vi utför 
din beställning inom 24 timmar från lagd order.
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SORTERA FÖR MILJÖN

VAD ÄR PROBLEMET?

När vi bygger utvinner vi energi och material 
från vår natur. Problemet är att vi inte kommer 
att kunna göra det i all evighet eftersom 
naturens resurser är ändliga. Vi måste därför 
hushålla med de naturtillgångar vi har. Att 
bygg- & anläggningssektorn ofta hamnar i 
fokus när man talar om det hållbara samhället 
är för att denna står för nära 40 procent av 
landets totala energi- och materialanvändning.

VAD ÄR LÖSNINGEN

Bygg- & anläggningssektorns material-
användning är ett av de områden med störst 
negativ inverkan på miljön. En bra början är 
därför att använda byggmaterial mer effektivt. 
Det gör vi genom att återvinna så mycket 
gammalt byggmaterial som möjligt. En del 
material kan återanvändas i befintligt skick, en 
del kan bearbetas till nya former och resten kan 
vi utvinna energi ur för att t.ex. värma upp hus.

GÖR MILJÖN EN TJÄNST

En effektiv och klok avfallshantering minskar 
bygg- & anläggningssektorns miljöbelastning. 
När ni anlitar Åkerisäcken belastas inte heller 
miljön mer än nödvändigt. Vi planerar alla 
transporter ur energisynpunkt och de sker med 
marknadens mest miljövänliga fordon. Dessutom 
återvinner vi allt avfall på våra egna anläggningar 
runt om i Sverige. På så sätt undviker vi de 
onödiga transporter som mellanhänder medför.

 

NÄSTAN ALLT ÅTERVINNS

Mer än 99 % av allt avfall vi tar emot idag 
återvinns eller återanvänds. Åkerisäcken 
strävar efter att bli det första bolaget på 
marknaden som lyckas med att återvinna  
100 % av allt insamlat avfall.

Bygg- & anläggningssektorn står för en stor del av Sveriges energi- och 
materialförbrukning. Därför är det viktigt att allt byggavfall hanteras 
på ett miljöriktigt sätt. Att spara på jordens resurser behöver inte vara 
svårt. Vi gör det enkelt för ert företag att ta miljöansvar.
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ÅKERISÄCKAR

Oavsett om det är en stor, liten eller trång arbetsplats finns det nästan 
alltid en anledning att använda Åkerisäckar.

SÄCK LITEN

Perfekt vid ont om utrymme 
eller långa avstånd att bära 
byggavfallet. Du kan enkelt 
fästa den på en pirra och rulla 
ut den till upphämtnings-
platsen, och bespara kroppen 
många tunga lyft. 

MÅTT: 50 x 50 x 85 cm

STORLEK: 0,2 m3

MAXLAST: 250 kg

SÄCK MELLAN

Mellansäcken är vår mest 
använda Åkerisäck. Måtten är 
väl tilltagna, samtidigt som den 
är smidig och lätthanterlig. 
Den är anpassad för alla typer 
av avfall och klarar tuffa 
utmaningar.  

MÅTT: 90 x 90 x 100 cm

STORLEK: 1 m3

MAXLAST: 1200 kg

SÄCK STOR

Detta är är vår största 
Åkerisäck. Den är perfekt för 
längre material som brädor 
och skivor, skrymmande 
föremål och brännbart 
material. Den är ej avsedd 
för fyllnadsmassor. 

MÅTT: 200 x 100 x 100 cm

STORLEK: 2 m3

MAXLAST: 1000 kg
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KÄRL

Kärl är ett komplement till våra säckar och containrar, och finns i 
storlekarna 190 liter, 390 liter och 660 liter.

KÄRL LITET

Vårt minsta kärl rymmer 190 
liter och lämpar sig bäst vid 
extremt trånga utrymmen, 
eller där du har relativt liten 
avfallsvolym av just den 
fraktion som du vill sortera 
ut i kärlet.  

MÅTT: 72,5 x 48 x 108 cm

STORLEK: 190 liter

MAXLAST: 75 kg

KÄRL MELLAN

Rymmer 390 liter och lämpar 
sig väl vid sorteringsstationer 
m.m. där du har avfall som ska 
sorteras upp i många olika 
fraktioner, eller där utrymmet är 
för litet för att kunna forsla bort 
ett större kärl.   

MÅTT: 85 x 62 x 109.5 cm

STORLEK: 390 liter

MAXLAST: 145 kg

KÄRL STORT

Bygg upp en sorteringsstation 
och forsla bort stora mängder 
avfall på ett enkelt och damm-
fritt sätt. Kärlet har också fyra 
hjul vilket underlättar 
uttransport då du fyllt det. 
Rymmer 660 liter.  

MÅTT: 83,5 x 126,5 x 119 cm

STORLEK: 660 liter

MAXLAST: 270 kg
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CONTAINRAR

LIFTDUMPER (STÄNGD) 10 M3

Mått: bredd: 1,9 m, längd: 3,7 m, höjd: 1,9 m  
Maxlast: 6 ton

LIFTDUMPER 5 M3

Mått: bredd: 1,9 m, längd: 3,1 m, höjd: 1,1 m  
Maxlast: 6 ton

LASTVÄXLARE (KORT) 10 M3

Mått: bredd: 2,4 m, längd: 4,5 m, höjd: 1,1 m  
Maxlast: 8 ton

LIFTDUMPER 10 M3

Mått: bredd: 1,7 m, längd: 4,0 m, höjd: 1,8 m  
Maxlast: 6 ton

Då Byggsäckar eller kärl inte riktigt räcker till, t.ex. när man har mycket 
mer plats och större avfallsvolymer, finns vårt utbud av containrar 
tillgängligt. Stängda samt öppna i 3–30 m3 
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LASTVÄXLARE 30 M3

Mått: bredd: 2,4 m, längd: 6,0 m, höjd: 2,3 m  
Maxlast: 8 ton

LASTVÄXLARE 18 M3

Mått: bredd : 2,4 m, längd: 6,0 m, höjd: 1,6 m  
Maxlast: 8 ton

LASTVÄXLARE (LÅNG) 10 M3

Mått: bredd: 2,4 m, längd: 6,0 m, höjd: 1,1 m  
Maxlast: 8 ton

LYFT 8 M3

Mått: bredd: 1,91 m, längd: 3,7 m, höjd: 1,59 m  
Maxlast: 6 ton

LASTVÄXLARE (LOCK) 30 M3

Mått: bredd: 2,54 m, längd: 6,32 m, höjd: 2,56 m  
Maxlast: 8 ton

LASTVÄXLARE (STÄNGD) 25 M3

Mått: bredd: 2,4 m, längd: 6,0 m, höjd: 2,4 m  
Maxlast: 8 ton

LASTVÄXLARE (STÄNGD) 15 M3

 Mått: bredd: 2,4 m, längd: 4,5 m, höjd: 2,1 m  
Maxlast: 8 ton

BM-FÄSTE 3 M3

Mått: bredd: 2,14 m, längd: 1,72 m, höjd: 1,31 m  
Maxlast: N/A



10

FARLIGT AVFALL

Åkerisäcken erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster för att 
hantera det farliga avfall som uppstår på din arbetsplats.

Oavsett om mängden är liten eller stor, har vi lösningarna för dig hur du ska hantera och sortera 
ditt farliga avfall direkt på din arbetsplats. Åkerisäcken levererar dessa tjänster helt i egen regi och 
på samma villkor som övriga tjänster. Ring oss på 08–23 33 36 så berättar vi mer om hur vi på 
bästa sätt hjälper dig och ditt företag. 

Åkerisäckens miljöskåp, en av våra produkter för hantering av farligt avfall.
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MATERIALLEVERANS

Jord, sten, kross, grus etc. levererat direkt hem till dörren, byggplatsen 
eller projektet, snabbt och enkelt.

Åkerisäcken levererar material i såväl Åkerisäckar som containrar, och du kan välja om du vill 
ha jungfruligt- eller återvunnet material. Du bestämmer själv om du vill ha materialet tippat 
på plats eller att vi ställer av flaket och sedan hämtar det. Att få materialet i Åkerisäckar kan i 
många fall förenkla hanteringen då vi kan placera ut dem där materialet ska användas.

Några exempel på material som vi kan leverera.
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SUGBILSTJÄNSTER

Åkerisäcken kan erbjuda vakuumsugning, materialblåsning, industri- 
och asbestsanering, högtrycksspolning, våtsug m.m.

Vakuumsugning/blåsning är något som förbättrar din arbetsmiljö avsevärt. Varför ska dina 
anställda gå och bära ut fyllnad, byggmästarfyllning, isolering m.m. när du kan får det utsuget 
direkt på plats med någon av våra sugbilar?

Sugbilarna kan dra slang extremt långa sträckor både på höjden och längden, och lämpar sig 
både vid tillfällen där endast ett fåtal kubik ska sugas, upp till extremt stora jobb. Vi kan lämna 
både fasta priser och köra på löpande pris.

Sugbilarna bokar du genom vår kundtjänst lika enkelt som du gör med övriga tjänster och 
produkter, och de kan bokas inom hela Stockholms län, Uppsala och Gävle. Har du frågor om hur 
det går till eller om det är möjligt att använda tjänsten på just ditt specifika projekt, ring oss på 
08–23 33 36 så hjälper vi dig med alla dina frågor och funderingar.
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HÖGHÖJDSLYFT

Lyft upp material och lyft ner sopor vid samma tillfälle, kostnads-
effektivt och resurssnålt.

Åkerisäckens standardbilar når upp till 17 meters höjd. Men vi kan även erbjuda högre lyft 
med höghöjdsbilar eller mobilkranar. Ring så kommer vi ut med en specialist på området 
som hjälper dig att planera ditt arbete. Med Åkerisäckens förslutningsbara Byggsäckar och 
specialcontainrar för lyft, säkerställs att lyften utförs på säkrast möjliga sätt.

Åkerisäcken erbjuder höghöjdslyft upp till 40 meters höjd.
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På akerisacken.se hittar du all information om oss och vad vi kan erbjuda

Där kan du också enkelt beställa våra produkter och tjänster, läsa de senaste nyheterna och se 
var du hittar din närmaste återförsäljare. Akerisacken.se är mobilanpassad, så du kan göra dina 
beställningar direkt från byggplatsen, eller var du befinner dig, enkelt och smidigt. Du kan även 
skapa kundkonto där du kan spara dina projekt och se tidigare ordrar etc.

ÅKERISÄCKEN DIGITALT

Beställningssidan och inloggad kundsida på akerisacken.se





Åkerisäcken  |  Box 92151  |  120 08 Stockholm  |  08–23 33 36  |  info@akerisacken.se  |  akerisacken.se


