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San Sac Group lanserar inspirerande contentportal om modern avfallshantering  

Nu lanserar San Sac Group en contentportal med inspirerande och utbildande material inom modern 

avfallshantering. Syftet är att göra det enkelt att i den digitala världen följa trenderna i branschen och 

få uppslag till nya kreativa och effektiva lösningar på traditionella problem.  

Att skapa och utveckla portalen avfallshantering.se är ett gemensamt projekt för systerbolagen San 

Sac, Orwak och ILAB i San Sac Group. Som engagerade aktörer med gedigen erfarenhet inom 

avfallshantering och återvinning finns en stark önskan att sprida kunskap, utbilda och att vara till 

hjälp. 

”Många företag och organisationer möter stora utmaningar i sin dagliga verksamhet och vi vill öka 

kunskapen om nya alternativ och bidra till att fler uppnår en både miljöriktig och lönsammare 

avfallshantering”, förklarar Fredrik Jaginder, koncernchef i San Sac Group. 

Avfallshantering.se är en digital plattform där material såsom artiklar, guider och rapporter om 

modern avfallshantering enkelt kommer att kunna laddas ner. I kundartiklar och filmade intervjuer 

möter besökarna personer, som delar med sig av erfarenheter om hur de bemästrat utmaningar och 

funnit lösningar som ger mervärde. 

Målet med den redaktionella portalen är att erbjuda intressant och nyttig information oavsett 

bransch, men avfallshantering.se har speciellt starkt fokus på segmenten Kommuner, Återvinnings-

bolag, BRF & Fastighet samt Handel. Relevant material är lätt att hitta under tydliga rubriker i menyn 

på startsidan.  

Via portalen går det även utmärkt att prenumerera på ett nyhetsbrev för att hålla sig ajour. Det 

sänds ut regelbundet och sammanfattar den senaste informationen på portalen.   

För inspiration, besök avfallshantering.se.  

 

San Sac Group: San Sac Group bildades 2014 när San Sac samt dess systerbolag ILAB Container och 

Rubaek gick samman med Enviropac och Orwak. Med det nyliga förvärvet av ATS och Service Link har 

San Sac Group 275 anställda och en omsättning på ca 1,1 miljarder SEK. www.sansacgroup.se  

San Sac: San Sac har sedan 1962 utvecklat och marknadsfört utrustning för källsortering och 

avfallshantering och har det bredaste sortimentet på svenska marknaden av förbruknings-artiklar och 

utrustning för avfallshantering och återvinning. www.sansac.se  

Orwak: Orwak är en ledande aktör inom komprimerings- och balningslösningar och erbjuder ett 

innovativt produktsortiment som underlättar sortering vid källan. Försäljningen sker via dotterbolag och 

distributörer till ett 40-tal länder. www.orwak.se  

ILAB: ILAB är Nordens ledande containerleverantör som erbjuder och konstruerar användarvänliga, säkra 

och funktionella containrar för insamling, sortering och transport av restprodukter i Norden. www.ilab.se 
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