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Förstasida med bild 
Välj denna förstasida om du vill 

infoga bild 
1. Klicka på bildikonen för att 

infoga bild och välj bild. 
2. Öppna DesignToolbar >Object 

>Picture, använd ’Zoom’ och 
’Stretch’ funktioner för att behandla 

nya bilden 
 

För att se stödlinjer 
1. Högerklicka på Powerpoint-

bilden och välj ’rutnät och 
stödlinjer’. 

2. Bocka i ’visa rutnät på skärmen’ 
och ’Visa stödlinjer på skärmen’. 

3. Klicka på OK. 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på powerpointbilden 
>layout >välj ny layout 

 
Ändra färgtema 

1. Klicka på >Design >Färger 
Högerklicka på en av Sysavs 

färgteman >Välj ’Använd i  
alla bilder’ eller ’Använd på 

markerade bilder’ 
 
 
 
 
 
 
 

2. För att det nya färgtemat ska slå 
igenom på alla bilder >Markera alla 

bilder >Välj Återställ 
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Rubrik och innehåll 
 
 
 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 
 

För att infoga fördefinierad 
punktlista, använd ’minska/

öka listnivå’ som finns under 
’start’ +  

Recovery versus landfill 
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Text och bild  
Använd denna bild om du vill 

lägga text till vänster och bild till 
höger 

 
För att byta layout på 

powerpointbilden 
Högerklicka på 

powerpointbilden >layout >välj 
ny layout 

 
För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd ’minska/öka 
listnivå’ som finns under ’start’ + 

 
 
 

Infoga bild 
1. Markera bildplatshållaren 

2 Öppna DesignToolbar >Object 
>Picture >Browse 

>Imageshopper 
3 Välj bild från vårt arkiv 

4 Använd Zoom- och Stretch 
funktion för bästa visuallitet 

5 Använd Compress for minsta 
filstorlek  

The Sysav group 
handled 903 148 
tonnes of waste in 
2011 
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§  Household waste 
§  Bulky waste 
§  Industrial waste 
§  Construction and demolition waste 
§  Health care waste 
§  Hazardous waste  
§  WEEE, Waste Electric and Electronic 

Equipment 

with a combination of methods 
 
98 % is recycled as material or energy 

 



Text och två bilder 
Använd denna bild om du 
vill ha text till vänster och 

två bilder till höger 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 
 

För att infoga fördefinierad 
punktlista, använd ’minska/

öka listnivå’ som finns under 
’start’ + 

 
 
 

Infoga bild 
1. Markera bildplatshållaren 

2 Öppna DesignToolbar 
>Object >Picture >Browse 

>Imageshopper 
3 Välj bild från vårt arkiv 

4 Använd Zoom- och 
Stretch funktion för bästa 

visuallitet 
5 Använd Compress for 

minsta filstorlek  
  

The Collector – at 
the supermarket  
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§  Batteries 
§  Low-energy light bulbs 
§  Light bulbs 
§  Small electronics 
 



Text och två bilder 
Använd denna bild om du 
vill ha text till vänster och 

två bilder till höger 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 
 

För att infoga fördefinierad 
punktlista, använd ’minska/

öka listnivå’ som finns under 
’start’ + 

 
 
 

Infoga bild 
1. Markera bildplatshållaren 

2 Öppna DesignToolbar 
>Object >Picture >Browse 

>Imageshopper 
3 Välj bild från vårt arkiv 

4 Använd Zoom- och 
Stretch funktion för bästa 

visuallitet 
5 Använd Compress for 

minsta filstorlek  
  

Recycling stations  
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§  Packages to material recycling 

§  Producers responsibility 
 



Text och bild  
Använd denna bild om du vill 

lägga text till vänster och bild till 
höger 

 
För att byta layout på 

powerpointbilden 
Högerklicka på 

powerpointbilden >layout >välj 
ny layout 

 
För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd ’minska/öka 
listnivå’ som finns under ’start’ + 

 
 
 

Infoga bild 
1. Markera bildplatshållaren 

2 Öppna DesignToolbar >Object 
>Picture >Browse 

>Imageshopper 
3 Välj bild från vårt arkiv 

4 Använd Zoom- och Stretch 
funktion för bästa visuallitet 

5 Använd Compress for minsta 
filstorlek  

Environmental 
stations 
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§  For hazardous waste and batteries 
from households 

 



Text och bild  
Använd denna bild om du vill 

lägga text till vänster och bild till 
höger 

 
För att byta layout på 

powerpointbilden 
Högerklicka på 

powerpointbilden >layout >välj 
ny layout 

 
För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd ’minska/öka 
listnivå’ som finns under ’start’ + 

 
 
 

Infoga bild 
1. Markera bildplatshållaren 

2 Öppna DesignToolbar >Object 
>Picture >Browse 

>Imageshopper 
3 Välj bild från vårt arkiv 

4 Använd Zoom- och Stretch 
funktion för bästa visuallitet 

5 Använd Compress for minsta 
filstorlek  

Hazardous  
Waste 
Secure handling of hazardous waste from  
industries and households. 
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Endast rubrik 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 

Green bag 8 

Green bag for food waste from household 
 
The green bag is placed together with the other 
households waste and sorted out at the Waste Collecting Plant.  



Endast rubrik 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 

The green plastic bag is located and sorted 
out 
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Henriksdal WWTP in Stockholm 

The world's total energy demand increase. Biogas production means that organic waste can be recycled and become a resource by conversion into renewable energy. 
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Förstasida utan bild 
Välj denna förstasida om du 

bara vill ha rubrik utan bild 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 
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Endast rubrik 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 

Upgrading the biogas to fuel 12 

-  Sweden is world leader using biogas as fuel. 

-  Biogas provides significantly lower emissions 
     of toxic hydrocarbons, nitrogen oxides and 
      particles than petrol and diesel. 
 



Endast rubrik 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 

Environmental performance of vehicle fuels 

Biogas 

Biodiesel 

Electric 
hybrid 

Ethanol 

Petrol 

Diesel 

Natural gas 

Compresse
dnatural 

gas 

Lo
ca

l e
m

is
si

on
s 

of
 n

itr
og

en
 o

xi
de

s,
 h

yb
rid

ca
rb

on
s 

an
d 

pa
rti

cl
es

 
13 

Global effects of carbon dioxide (CO2) 
emissions 



Endast rubrik 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 

Case Volkswagen Passat 14 

"Gas-powered Passat has 

been named Best 

Environmental Car." 
 
www.gronabilister.se  

Fuel:   Gas/gasoline  
  
Environmental 
impact:   Certified for  

  119/158 g CO2/km by 
    gas/

gasolineoperation,  
  22 g CO2/km by biogasoperation 
  (manufacturer declaration)  

Fuel consumption:  6,7 Nm3/100km or  
  4,3 kg/100 km (gas)  
  6,8 l/100 km (gasoline)  

Transmission:  Six manual switch or sevenswitch 
DSG.  
Engine:   1,4 liter, turbo and compressor, 
150 hk   at  5 500 r/m, torque 220 Nm at 

                    1500-4000 r/m  
Tank capacity:  21 kg gas, 31 l gasoline,   

  distance 490 km on gas, 460 km on 
  gasoline   

Performance:  0-100: 10 sec, top speed 212 km/h  
Environmental 
Benefits:   Vehicles Tax exempt for five years,  

  free parking in the 30's 
municipalities.  
 
www.gronabilister.se  



Rubrik och innehåll 
 
 
 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 
 

För att infoga fördefinierad 
punktlista, använd ’minska/

öka listnivå’ som finns under 
’start’ +  

SBF Contribution to Smart City 15 

Improved  
waste 

management 
Renewable   
domestic 

energy source 

Improved  
environmental 
profile of City 

Reduced Cost 



Endast rubrik 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 

Sweden: Biogas as vehicle fuel set to boom 

Source: Swedish Gas Association and Statistics Sweden   

In 2006 the usage of biogas passed natural gas
and is now almost 2x higher   

(‘000 
Nm3) 

In 
thousand 

16 

Volume of vehicle gas sold in Sweden Supply of gas for vehicles Number of stations and 
NVGs 



Text och bild  
Använd denna bild om du vill 

lägga text till vänster och bild till 
höger 

 
För att byta layout på 

powerpointbilden 
Högerklicka på 

powerpointbilden >layout >välj 
ny layout 

 
För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd ’minska/öka 
listnivå’ som finns under ’start’ + 

 
 
 

Infoga bild 
1. Markera bildplatshållaren 

2 Öppna DesignToolbar >Object 
>Picture >Browse 

>Imageshopper 
3 Välj bild från vårt arkiv 

4 Använd Zoom- och Stretch 
funktion för bästa visuallitet 

5 Använd Compress for minsta 
filstorlek  

Waste to energy 
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§  1,4 TWh of heat 
§  250 GWh of electricity 
 
 
 
Corresponds to 60 percent of the district 
heating demand of the municipalities of 
Malmö and Burlöv. 
 
 
 
 
 
 



Text och bild  
Använd denna bild om du vill 

lägga text till vänster och bild till 
höger 

 
För att byta layout på 

powerpointbilden 
Högerklicka på 

powerpointbilden >layout >välj 
ny layout 

 
För att infoga fördefinierad 

punktlista, använd ’minska/öka 
listnivå’ som finns under ’start’ + 

 
 
 

Infoga bild 
1. Markera bildplatshållaren 

2 Öppna DesignToolbar >Object 
>Picture >Browse 

>Imageshopper 
3 Välj bild från vårt arkiv 

4 Använd Zoom- och Stretch 
funktion för bästa visuallitet 

5 Använd Compress for minsta 
filstorlek  

Sysav Waste to 
Energy plant 
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§  Two heat water boilers from 1973 
(only heat production) 

§  Two steem boilers from 2003 and 
2008 (production of heat and 
electrcity) 

§  Fuel: waste from households and 
industry 

§  Capacity: 550 000 tonnes/year 



Två innehållsdelar 
 
 
 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 
 

För att infoga fördefinierad 
punktlista, använd ’minska/

öka listnivå’ som finns under 
’start’ +  

Emissions to air 
2011 
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RESULTS P3 

Parameters Results Permit Unit 

CO 5-28 50 mg/m3 

Dust 1 50 
 

mg/m3 

 

NOX 14-74 50 
 

mg/m3 

 

SO2  1-2 50 mg/m3 

HCI 1 50 mg/m3 
 



Avslutningssida 
Infoga gärna www.sysav.se 

och dina kontaktuppgifter 
 

1. Klicka på bildikonen för 
att infoga bild och välj bild. 

2. Öppna DesignToolbar 
>Object >Picture, använd 

’Zoom’ och ’Stretch’ 
funktioner för att behandla 

nya bilden 
 
 

För att byta layout på 
powerpointbilden 

Högerklicka på 
powerpointbilden >layout 

>välj ny layout 
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Thank you 
for saving my future 
Hong Kong. 
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