
Allmänna insamlingsplatser är ett initiativ som gör 
det möjligt för fler att återvinna mer tillsammans 
med andra i närområdet.
 
Våra allmänna insamlingsplatser finns hos både 
privatpersoner och butiker. Insamlingsplatserna är 
öppna för andra TASSIMO-drickare så att de också 
kan återvinna sina kapslar och foliepaket.
 
Insamlingsplatserna tar emot:

∙ TASSIMO T DISCS
∙ TASSIMO-foliepaket

 Allmänna insamlingsplatser

Vad är allmänna insamlingsplatser?

Hitta din närmsta insamlingsplats på www.terracycle.se.

TerraCycles insamlingslåda skickas ut till större 
allmänna insamlingsplatser, så som butiker och 
kontor. Du kan få din bara genom att maila eller 
ringa oss.

För varje återvunnen TASSIMO-kapsel eller 
foliepaket samlas 10 öre in till valfritt  välgörande 
ändamål. Det kan vara en organisation, förening 
eller kommunal skola.

Insamlingslådan

* Detta baseras på en genomsnittsvikt av 16,9 gram per kapsel.



∙ Få medgivande från platsen där man väljer att sin insamling (om man valt att   
  starta en insamling i en butik exempelvis).
∙ Se efter insamlingsplatsen och skicka in det insamlade skräpet. 
∙ Hjälpa till att promota initiativet och sprida ordet i ditt närområde.

   Insamlingsplatser i Sverige

Insamlingsplatsens uppgifter och ansvar:

∙ Du kan själv välja den icke-vinstdrivande skola, förening eller organisation som 
ska motta de insamlade pengarna. Ju mer insamlat skräp, desto mer pengar till 
din valda välgörenhet!
∙ Din allmänna insamlingsplats kan få publicitet i media, så att fler får kännedom 
om insamlingen och miljögärningen.

Fördelar med att vara en allmän insamlingsplats:

∙ Verksamheten blir omnämnd på TerraCycles hemsida.
∙ Vi kontaktar lokala medier och skickar dem bilder på insamlingsplatsen.
∙ Din verksamhet blir associerad med återvinning och återbruk vilket kan gynna   
  verksamheten ur ett miljöperspektiv.
∙ Om du har en butik eller dylikt kan insamlingen locka fler kunder till din      
  verksamhet.

Fördelar för verksamheter som vill bli allmänna insamlingsplatser:



∙ Lättillgänglig för allmänheten.
∙ Bekväma öppettider.
∙ Har satt upp affischer som visar var 
insamlingen finns, samt hur och vad som 
samlas in.

Du som ansvarar för insamlingsplatsen 
bestämmer vilken icke-vinstdrivande 
verksamhet som de insamlade pengarna ska 
gå till. 

Här är några välgörenhetsorganisationer som 
får donationer från TerraCycle: 

Rainforest  Alliance.
BRIS.
SOS-Barnbyar.
MinStoraDag.
Riksförbundet Sveriges 4H.
Barnfonden.

Därtill är det många som samlar till lokala 
skolor, förskolor och idrottsföreningar. Det 
är helt upp till dig vem du vill donera dina 
insamlade poäng till!

   Insamlingsplatser i Sverige Lyckas med din insamlingsplats

Den optimala insamlingsplatsen

Vad går de insamlade 
välgörenhetspoängen till?

Fördelar för verksamheter som vill bli allmänna insamlingsplatser:



∙ En gratis insamlingslåda, om ni lyckas engagera en lokal verksamhet.
∙ Användbara affischer och broschyrer som ni kan ladda ner kostnadsfritt från 
vår hemsida.
∙ Välgörenhetspoäng för det skräp som samlas in, som ni kan donera till 
valfritt välgörande ändamål.

∙ Vi kontaktar lokaltidningarna och gör PR för din insamling så att så 
många som möjligt får kännedom om insamlingen. Detta gör vi genom 
att ställa några lätta och korta frågor som vi sedan sammanställer i ett 
pressmeddelande. 
∙ Vi ber dig sedan att skicka bilder på din insamling och andra samlare, som 
på exemplet nedan, dessa använder vi sedan i pressmeddelandet
som skickas till journalister på tidningar i ditt lokala område. 
∙ Vi gör detta då vi jättegärna vill hjälpa till att göra din insamling 
framgångsrik genom att informera alla i närområdet om projektet och 
insamlingen!

     Vad kan TerraCycle hjälpa dig med?

TerraCycle kan erbjuda dig: 

PR:

Bild: Alexandra i Eslöv med 
sin TASSIMO-insamling. 
Nu har hon även lyckats 
engagera COOP och har fått 
en insamlingslåda. 

Bild: Ida och kollegan 
Malin från Lidköping har en 
insamlingslåda på jobbet.

På bilden ovan kan du se vilka typer av avfall som vi tar emot i TASSIMO-återvinningsprogrammet. 

Skickar du in ditt TASSIMO avfall till oss så får du TerraCycle-poäng som du sedan kan skänka till valfri 

välgörenhetsorganisation. OBS! För att få TerraCycle-poäng måste försändelsen väga över 2kg.

 
Accepterat avfall till TASSIMO-återvinningsprogrammet:

1. TASSIMO-kapslar

2. TASSIMO-folieförpackningar

Vi tar inte emot:

Papperslådan (denna kan återvinnas i vanliga pappåtervinningen)
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