
Miljönyheter
Nyheter från Rambo AB till dig som är kund i Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum.

vinter 2019

God Jul och  

Gott Nytt År! 
  

Tack, för att du sorterar  

och återvinner även under 

storhelgerna.  



Vi träffar barn i alla åldrar året runt på vår Sopskola och på Kretsloppskampen, en 
vatten-och-avfalls-tävling för elever i årskurs 5. Barnen kommer till våra anläggningar 
med kluriga föremål hemifrån som de uppmanats att ta med så att vi kan prata om 
material, varför man ska återvinna och vad som händer sedan.  
 De minsta barnen är så noga med att inte skräpa ned i naturen och tittar med stora 
ögon och förmanar okända människor om de hittar något på stigen vi går på. De äldre 
barnen vet, typ, vad man gör, liksom, och att man borde fixa en schysst lösning, typ… 
 Någonstans vet alla innerst inne vad som är rätt och fel – köp inte mer än du 
behöver, laga det som är trasigt och återvinn det som inte går att 
återanvända. Sedan kommer vardagen i fatt och det blir svårt 
att hålla fast vid sin inre kompass.
 Därför tror vi på Rambo AB mycket på Hemsortering.  
Det ökar återvinningen och underlättar vardagen för den 
som vill vara miljöhjälte. Det finns 
inga sopor! Det är nu vi tillsam-
mans skapar barnens framtid. 

Till våren står den nya återvinningscentralen klar på Tyft Avfallsanläggning i Tanum. 
Här har vi tagit fasta på en god arbetsmiljö och god service för besökare med stora ytor 
och fyra tydliga filer för biltrafik. Det första du som besökare möts av är en stor byggnad 
för återbruk där du kan lämna saker som egentligen inte är trasiga men som du tröttnat 
på. Det finns även plats för fler materialtyper så du kan sortera ut fler fraktioner. Håll utkik 
på vår facebooksida för inbjudan till invigningen under våren 2019!

Nya miljöhjältar varje dag

Chatta med oss
Du har väl inte missat att vi har chatfunktion 
på vår hemsida. Om du har svårt att ringa till 
oss, kan du kontakta Kundservice den vägen! 
Om du vill ha svar på en fråga efter kontorstid 
har vi besvarat de vanligaste frågorna under 
Frågor & svar som du även når från chatfönst-
ret. Naturligtvis kan du både ringa eller maila 
oss som vanligt. Tel. 0523- 66 77 00, e-post: 
kundservice@rambo.se

Tack för att du tänker 
på vår arbetsmiljö!
Har det snöat eller frusit till is? Visste du att där 
kommunen inte snöröjer enskilda vägar är det 
du som vägägare som ansvarar för att vägen är 
farbar vintertid både för sopbilar och räddnings-
fordon. Vintertid ska förstås även dragvägen till 
kärlen vara skottad och tex sandad. Skottar du 
fram kärlen så blir det lättare för oss att rulla. 

Snart är det jul i slott och hus,  
familjen samlas kring mys och bus.

Gran och mat och klappar förstås,  
mistel i taket så att stämning uppnås.

Förpackningar, julpapper och snören  
ska finnas, men sedan självklart återvinnas.

Besök vår hemsida för närmaste station,  
där material kan sorteras från jultradition.

Sofia Agertoft
Kommunikations- och  

marknadsansvarig

Appen Mitt Rambo lanseras
Under 2019 kommer vi att lansera en app för din smartphone. 
Appen gör vardagslivet enklare och sophämtningen smidigare. 
Förutom att du kan få meddelanden vid tex driftstörningar kan 
du chatta med kundservice, hitta öppettider till återvinnings-
centraler, läsa nyheter och hitta till närmaste återvinningscentral. 
Appen är gratis. Mer information kommer under 2019.

Ny återvinningscentral i Tanum

 Enklare sortering med nya kärl
Efter tre upphandlingar står det nu klart att den mest kostnadseffektiva lösningen för våra 
kunder är att Rambo AB bedriver insamlingen av sopor i egen regi i alla ägarkommuner - 
Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Kommunerna har också beslutat att införa en annan 
typ av sopkärl, samt att matavfall lämnas till rötning för utvinning av biogas och biogödsel.  
Kärlen är även ID-märkta för att undvika risken för missad hämtning. 
Den stora nyheten Hemsortering kommer att gör det enklare för dig som boende att göra 
rätt för miljön.  Du källsorterar avfallet direkt i kärlen och behöver inte ta dig någon annan-
stans med dina förpackningar.
 För dig som bor på mindre enskild väg kan sop-
kärlen, likt brevlådorna komma att behöva placeras 
vid framkomlig väg, allt för att förbättra arbets-
miljön för vår personal. Boende som berörs av 
detta kontaktas i god tid innan.  
 Utbyte av kärl och erbjudande om nya abon-
nemanget Hemsortering kommer att ske i tur och 
ordning där Lysekil är infört och Munkedal är först 
på tur under 2019. Därefter kan systemet införas i 
Sotenäs och sist i Tanums kommun.

God Jul och  
Gott Nytt År



Nya miljöhjältar varje dag

473 kg
Enligt statistik från Avfall Sverige så 
gav varje svensk upphov till 473 kg 
avfall (2017). Av detta gick 34,6% till 
återvinning, 16,2% till rötning/kom-
postering. 
 Analyser visar att mycket mer 
av de 48,5% som förbränns skulle 
kunna återvinnas eller rötas/kompos-
teras om det sorterades rätt.

När abonnemanget Hemsortering infördes i Lysekils kommun 
ökade återvinningen med 215 ton.

Nästan ett halvt ton 
sopor varje år/person

Ökad återvinning i Lysekil

En ny rapport visar att i de 49 
kommuner i Sverige som har in-
fört hemsorteringskärl lämnar de 
boende mycket mer till återvin-
ning per person och år. Boende 
med hemsorteringskärl är också 
nöjdast. Valet av kärl gör skillnad!

Familjen Löfwall som bor i Brastad,  
Lysekils kommun, har valt abonnemanget 
Hemsortering. Hemma på sin tomt har 
de två kärl där de kan sortera tio olika 
material till återvinning i olika fack. 

Varför valde ni abonnemanget 
Hemsortering? 
För att göra vardagen enklare. Det är 
ju väldigt smidigt att kunna sortera allt 
precis utanför dörren.

Är ni nöjda, och får kärlen plats?
Vi är jättenöjda och tycker att kärlen har 
allt man behöver för en smidig sortering. 
Vi var lite fundersamma, i och med att vi 
hade två blöjbarn när vi flyttade hit, på 
om vi skulle få plats. Men det funkade!

Har ni källsorterat tidigare?
Ja, men det var ett mycket större projekt. 

Vi samlade t.ex. alla förpackningar hem-
ma i en skrubb och sen när man väl åkte 
till återvinningen så hade man samlat 
så mycket att det i princip fyllde hela 
bagaget.

Vad tycker ni om avgiften?
Vi tycker att priset är väldigt bra om man 
jämför med vad man får. Även om det 
kanske är något dyrare än i andra kom-
muner så har man ju inte samma möj-
lighet till sortering där. Vi tror absolut att 
fler hade sorterat mer om de hade haft 
hemsortering.
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Rambo äger och driver totalt 7 återvinningscentraler i Lysekils, Munkedals,  
Sotenäs och Tanums kommun. På våra bemannade återvinningscentraler 
hjälper vi gärna till och berättar om vad som ska sorteras var. Privatpersoner 
lämnar sorterat grovavfall från hushållet avgiftsfritt. För visst material,  
tex byggavfall vid renovering, tas avgift ut. På alla återvinningscentraler  
kan du betala med kort, swish och faktura.

Rambo AB är ett kommunägt miljöföretag. Kunderna är hushåll, företag och verksamheter i de fyra ägarkommunerna Lysekil, Munkedal, 
Sotenäs och Tanum. Varje år hanterar Rambo ungefär 100 000 ton avfall. Men uppdraget är inte bara att ta hand om det avfall som uppstår på 
ett miljömässigt riktigt sätt. Vi ska även verka för att resurshushållningen och avfallshanteringen i ägarkommunerna är så god som möjligt. 
Rambo står för Regional Avfallsanläggning i mellersta Bohuslän.

Kundservice: 0523- 66 77 00, kundservice@rambo.se, www.rambo.se  Ansvarig utgivare: Sofia Agertoft, Kommunikationsansvarig.

Tack för att du sorterar 
och återvinner!
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SÅ LÄNGE DET FINNS 
AVFALL SÅ BEHÖVS VI
Vad man än gör, så uppstår avfall. Det är lika sant för kommuner 
och företag som för privatpersoner. Därför behövs Rambo. 
Allt det vi förbrukar och som vi kallar sopor, har vi som mål att 
istället omvandla till resurser. Här gäller verkligen inte ensam 
är stark utan det behövs en växande trupp med miljöhjältar. 
Utan miljöhjältar kan vi inte klara det.

För öppettider och avgifter 
besök vår hemsida!

LYSEKIL
Sivik Återvinningscentral
Siviksvägen 2117, Lysekil

Skaftö Återvinningscentral
Lönndal, 451 79 Grundsund

TANUM
Hamburgsunds Återvinningscentral
Industrivägen 5, Hamburgsund

Tyft Återvinningscentral
Tyft 1, 457 91 Tanumshede

MUNKEDAL
Hästesked Återvinningscentral
Håby-Torp 1, 455 91 Munkedal

SOTENÄS
Hogenäs Återvinningscentral
872, 456 42 Kungshamn

Malmön Återvinningscentral
Gulldalen, Bohus-Malmön

Under jul och nyår kan det vara ändrade 
hämtningsdagar, håll utkik på vår hemsi-
da för mer information!

Hos oss kan du välja e-postfaktura och även 
få nyhetsbrevet Miljönytt per mail. Kontakta 
kundservice och lämna din e-postadress.

Julpapper och wellpapp läggs bland pap-
persförpackningar. Presentsnören läggs i 
soppåsen. Tack för att du återvinner julen!

Ändrad hämtningÅtervinn Julen! Miljönyttig faktura?


