
 
 
 

Falkenberg den 14 maj 2019  PRESSMEDDELANDE 
 

TiksPac har under våren tecknat nya kommunavtal för en renare närmiljö med fria 
hundpåsar till invånarna. 

I Sverige har avtal tecknats med: 

 Mörbylånga: 15st TiksPac-stationer till 15.000 invånare  

 

I Norge har avtal tecknats med:  

 Lenvik: 10-15st TiksPac-stationer till 11.000 invånare  

 Flekkefjord: 10-15st TiksPac-stationer till 9.000 invånare 

 Kristiansand: 20st TiksPac-stationer till 91.000 invånare 

 Hareid: 10st TiksPac-stationer till 5.000 invånare 

 

I Finland har avtal tecknats med:  

 Åbo/Turku: Utökat med 35st TiksPac-stationer (totalt 50st) till 180.000 invånare 

 

 

Kommuner väljer att hyra egna TiksPac-stationer 
Flera kommuner som tidigare tackat nej till att medverka i våra sponsorfinansierade projekt 

har nu istället valt att hyra TiksPac-stationer för hundpåsar med enbart sitt eget budskap på 

skyltarna. 

 Danmark – Tårnby 

 Norge – Karmøy & Asker (utökat) 

 

 
England 
10-15 Parish Councils (underkommuner) i Swale där vi redan har ett kommunprojekt är 

intresserade av att hyra eller köpa våra enheter. Några har redan tecknat avtal: 

 Upchurch, Tunstall, Swale Leisure & Technical Services, Faversham, 

Bramham, Burghfield 

 

I England finns ett stort antal Parish Councils som vi kommer att bearbeta vidare under våren. 

 

 

Vår vision – Rent Nära Dig! 

 

För ytterligare information:  
Stefan Arvidsson, VD 
Tel. +46 (0)346 – 734 721 
stefan.arvidsson@tikspac.com 
www.tikspac.com 
 

mailto:stefan.arvidsson@tikspac.com
http://www.tikspac.com/


 
 
 
Kort om TiksPac 
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt 
som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det 
aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en 
mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). 
Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av 
stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av 
stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets 
affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén. 


