
Det här är SEOM
Vi är Sollentunabornas egna energi- och miljöbolag. 
Vårt fokus är att tillhandahålla tjänster och produkter 
som är bäst för våra kunder och kommunen. Överskott 
som genereras i verksamheten går tillbaka till kommu-
nens olika verksamheter och dig som bor här. 
Vi utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sol-
lentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvär-
me, fiber, TV, vatten och avfallshantering.
Vår vision ”Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna 
mer hållbart” genomsyrar allt vi gör.

Besöksadress: Knista gårds väg 12, Sollentuna
08-623 88 00 | kundtjanst@seom.se | seom.se

VÄLKOMMEN 
till Sollentuna 

och ditt nya 
hem!

Vi verkar inom:
STADSNÄT 
Internet, kabel-TV och telefoni

ELHANDEL 
100 % förnybar el till alla kunder

FJÄRRVÄRME 
Klimatsmart värme

ELNÄT 
Driftsäkert och kostnadseffektivt

AVFALL 
Spara pengar och miljö genom att sortera

VATTEN 
Tillsammans värnar vi vårt viktigaste livsmedel

ELBILSLADDNING
Laddboxpaket med installation

SOLCELLER 
Solcellspaket med installation



Matavfall sorterar du i den bruna papperspåsen som 
du sätter i påshållaren. Matavfallspåsen är särskilt 
anpassad för matavfall. Använd endast påsar avsedda 
för detta. Ditt matavfall blir sedan biogas och biogödsel. 
Bra va?

Matavfall

Restavfall är det som blir kvar när du har sorterat ut allt 
annat som kan återvinnas som till exempel matavfall, 
förpackningar, tidningar och textil. Det mesta går att 
återvinna. Om du är riktigt bra på återvinning tar det 
lång tid innan soppåsen blir full. Och det är bra för 
miljön!

Restavfall 

Vi har en mobil återvinningscentral som 
ställs upp på olika platser i kommunen med 
jämna mellanrum. Information om vad du 
kan lämna här och turlistan hittar du på 
seom.se. 

Mobil återvinnings-
central

I det här kitet finns det mesta du behöver 
för att starta upp din sortering av matavfall.  
Det är både material och information om hur 
du återvinner och sorterar ditt avfall. 

Starta upp

I Sollentuna avfallssorterar vi. I snitt 
sorterar varje invånare ut ungefär 
hälften av sitt matavfall. Det är bra, 
men vi behöver bli bättre! Att sortera 
avfall är så enkelt men gör så mycket för 
vår miljö. Häng med du också och bli en 
mästare på sortering.

SEOM är ditt lokala energi- och miljöbolag. 
Vi utvecklar, bygger och underhåller infra-
struktur i Sollentuna som el, fjärrvärme, fiber, 
TV, vatten och avfallshantering. Våra produkter 
och tjänster ska ha minsta möjliga klimat- och 
miljöpåverkan och bidra till att du kan leva mer 
hållbart.
Vårt överskott går tillbaka till kommunens olika 
verksamheter och dig som bor här, då vi är ett 
kommunägt bolag.

När du flyttar in ska du teckna ett elnätsavtal. 
Det gör du med oss på SEOM som äger själva 
elnätet. Anmäl din flytt i god tid så att vi kan se 
till att du har el i din bostad på inflyttningsda-
gen. 
Du behöver också teckna ett elhandelsavtal. 
Här kan du välja vilken du vill. Gör du inget 
aktivt val av elleverantör ser vi till att du får ett 
rörligt elavtal utan bindningstid till samma för-
månliga pris som om du hade valt själv. Om du 
inte är nöjd  kan du när som helst byta avtals-
form eller välja en annan elleverantör.
När du flyttar ut är uppsägningstiden 30 dagar 
på elnätsavtalet. Uppsägningstid på elhandels-
avtal beror på vilken leverantör du valt.

Du är Sollentuna
Som boende i Sollentuna är du en viktig 
del i vårt arbete att skapa den bästa 
platsen att bo och jobba. 

SEOM = energi & miljö

Skanna ovan QR-koder för att enkelt komma till vår webbplats seom.se

Tillsammans 
gör vi Sollentuna 

mer hållbart.

Sortera mera!

• Låt blött matavfall rinna av 
innan det läggs i påsen.

• Lägg gärna hushållspapper i 
påsen för att suga upp fukt.

• Samma påse kan användas i 
flera dagar.

• Fyll endast upp till den 
streckade linjen. Var noga 
med att försluta/vika ihop 
påsen ordentligt innan du 
lämnar den till återvinning.

Bli en mästare 
du också

EL är viktigt att tänka på


