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Nya sopabonnemang  för villa- och fritidshushåll  i Lysekil

Läs om  
varför vi förändrar 

sophämtningen, vilka 

valbara abonnemang 

som kommer finnas 

framöver och när 

förändringen väntas 
komma till  

ditt område. 
Hej!
Nu har vi registrerat ditt val av abonnemang i det nya insamlingssystemet 
för villa- och fritidshushållens sopor. I det här utskicket finner du praktisk 
information och ett hämtningsschema som anger vilken vecka och 
veckodag som vi kommer till just dig.

När vi levererar alla sopkärl placerar vi dem där vi helst ser att de 
står på tömningsdagen. I kärlen hittar du en Rambokasse med en 
Sorteringsguide samt en uppdaterad kärlbroschyr. Sorteringsguiden 
innehåller praktisk information till dig kring matavfallsortering och 
förpackningar till återvinning. Kärlbroschyren tar upp saker du behöver 
tänka på kring kärl. Allt informationsmaterial du fått finns även på 
rambo.se.

Tid att vänja sig
För många boende i Lysekil är kärl och kärlplacering något helt nytt. De första två månaderna 
med det nya systemet kommer därför att vara en läroperiod för oss alla. Det innebär att vi 
tömmer även om kärlen inte står helt rätt placerade. Är det något som behöver rättas till 
inför nästa tömning får du en krok på ditt kärl med information om vad du behöver göra, t. 
ex vända handtaget mot sophämtaren. Om kraven på placering ändå inte är åtgärdade efter 
prövoperioden töms inte kärlet. Man kan tycka att vi är hårda, men just placeringen är en signal 
till oss. Att inte rulla fram sitt kärl säger oss att du inte behöver ha tömt, om du t ex är bortrest. 

NU ÄR DET DAGS ATT VÄLJA SOPABONNEMANG! Till dig kan vi köra med fyrfacksbilen
 

 
 
 

Då får du dina nya kärl 
Vi levererar kärlen i Etapp 1 under vecka 15-21. Vi ställer kärlen på tomten och du behöver inte vara 
hemma när vi kommer. Om du varit testpilot eller redan har kärl sedan tidigare kommer vi på grund 
av teknisk utveckling även byta ut dina kärl.

Då tömmer vi enligt det gamla abonnemanget för sista gången
Under vecka 21 tömmer vi ditt kärl enligt det gamla abonnemanget och din säck för sista gången. 

Då börjar du använda de nya kärlen
Från och med vecka 21 är det fritt fram att börja använda dina nya kärl. Fram tills dess fortsätter du 
som vanligt.

Då börjar vi tömma enligt det nya abonnemanget
För dig som valt Hemsortering i fyrfackskärl börjar vi tömma Kärl 1 vecka 23 och Kärl 2 vecka 22. 
Sedan töms Kärl 1 varannan vecka och Kärl 2 var fjärde vecka, se ditt Hämtningsschema för mer 
information. Du som varit testpilot fortsätter som vanligt.

För dig som valt abonnemang Sorterat matavfall och restavfall eller Blandat mat- och restavfall 
tömmer vi första gången vecka 23 och sedan löpande varannan vecka, se ditt Hämtningsschema 
för mer information.

Vid helgdag kan ibland hämtning ske på andra dagar, håll utkik på rambo.se eller efter information 
som medföljer din faktura för renhållningen. Rambo erbjuder SMS-avisering för dig som vill ha en 
påminnelse om att dra fram dina kärl inför tömning. Har du inte anmält att du vill ha SMS-avisering 



Vill du lämna ditt säckställ till återvinning?
Under vecka 22-25 hämtar vi de kärl och säckställ som ska vidare 
till återvinning. Om du inte vill ha kvar ditt säckställ, ställ det väl 
synligt intill vägen så hämtar vi upp det på vår kärlrunda.

Matavfall till insamling
För dig som valt att sortera ut matavfallet till insamling ligger det 
I kärlet två buntar med matavfallspåsar och en korg i plast för 
matavfallspåsen. I kärlet ligger information där vi tydligt förklarar 
hur du går tillväga för att få utsortering av matavfall att fungera så 
smidigt som möjligt. I kärlet kommer du också att se en hylla som 
kan fällas ned. Där ställer du din matavfallspåse på tork – läs mer 
om detta i sorteringsguiden.

För dig som valt Hemsortering i fyrfackskärl:
I kärlen ligger en minimizer för mjukplast, en box för batterier och 
ljuskällor samt en upphängningslist för praktisk upphängning 
inomhus av boxen. 

Boxen töms endast med Kärl 2. Däremellan ska den förvaras 
t.ex. inomhus. Våra sopbilar är indelade i fyra fack som håller ditt 
sorterade avfall åtskilt. Det är därför viktigt att du inte byter plats 
på dekaler och material. Det faller sig naturligt att alla hushåll 
måste ha samma kärlindelning för att materialet ska kunna hållas 
korrekt sorterat hela vägen till återvinning.

Ny taxa
Den nya abonnemangsavgiften börjar gälla från juni då vi börjar tömma dina nya kärl. Har du glömt 
vilken avgift som gäller för ditt valda abonnemang hittar du information om detta på rambo.se. Om du 
vill byta abonnemang är du välkommen att kontakta Kundservice med ditt nya val efter sommaren då 
nya insamlingssystemet kommit igång ordentligt.

Har du frågor är det bara att kontakta oss, vi finns här för dig!
Med hopp om en härlig vår och sommar!

Vänliga hälsningar,

Vännerna på Rambo AB

kundservice@rambo.se | 0523-66 77 00 | www.rambo.se

Huvudkontor: Södra Hamngatan 6 | Post: 453 80 Lysekil


