
TILL DIG SOM FÅR 
DEL I GEMENSAMT 
KÄRL/KÄRLSKÅP 



Dags att välja  
sopabonnemang
Du har tidigare fått information om att villa- och fritids-
hushållen i Lysekil kommer att få ett nytt insamlingssystem 
för hushållssopor där vi går från säck till kärl. Det nya 
systemet för sophämtning ska skapa en bra arbetsmiljö 
för våra renhållningsarbetare, dessutom kan ett smart 
insamlings system bidra till att vi blir ännu bättre på att 
sortera ut till återvinning.

Du bor på en plats där det av olika skäl inte går att komma 
fram och tömma sopkärl på din tomt. Du kanske har trappor 
eller stora nivåskillnader som gör att vi inte kan dra kärlen 
eller bor i ett område som är för trångt även för en liten 
sopbil, och/eller där vändplats för sopbilen saknas. Det kan 
också vara så att vi inte har möjlighet att stanna bilen utanför 
din tomt av trafiksäkerhetsskäl. 

Du kommer därför att få lägga dina hushållssopor i gemen-
samma kärl/kärlskåp placerade där vi kan komma fram i  
ditt område. 



Sorterat matavfall och 
restavfall i gemensamma 
kärl/kärlskåp
Alternativet innebär att du får tillgång till  
gemensamma kärl eller till ett kärlskåp 
som är placerat i området där du bor (ej 
på din tomt). I kärlen lägger du restavfall 
och mat avfall separat. Papperspåsar till 
matavfallet ingår i taxan. Förpackningar 
och tidningar sorteras ut och lämnas på 
återvinnings stationen.

Kärlen töms utifrån behov, dock minst var-
annan vecka.

Taxan för helårsboende är 2 780 kr/år, 
varav grundavgift 1 699 kr.

Taxan för fritidsboende är 2 471 kr/år*, 
varav grundavgift 1 699 kr.

*För fritidsboende gäller tömning april-september  
(vecka 14-39). Tömning vintertid kan beställas som en 
extra tjänst till en kostnad av 80 kronor och sker då vid näst- 
kommande ordinarie tömningsrunda för helårsboende. 
Höjning med index kan komma att ske. 

Blandat mat- och rest-
avfall i gemensamma 
kärl/kärlskåp
Alternativet innebär att du får tillgång till  
gemensamma kärl eller till ett kärlskåp 
som är placerat i området där du bor  
(ej på din tomt). I kärlet slänger du blandat 
mat- och restavfall. Förpackningar och 
tidningar sorteras ut och lämnas på åter-
vinningsstationen.

Kärlen töms utifrån behov, dock minst var-
annan vecka.

Taxan för helårsboende är 4 324 kr/år, 
varav grundavgift 1 699 kr.

Taxan för fritidsboende är 4 015 kr/år*, 
varav grundavgift 1 699 kr.

*För fritidsboende gäller tömning april-september  
(vecka 14-39). Tömning vintertid kan beställas som en 
extra tjänst till en kostnad av 80 kronor och sker då vid näst- 
kommande ordinarie tömningsrunda för helårsboende. 
Höjning med index kan komma att ske. 

DINA VALBARA ABONNEMANG

Rambo kan komma att kontrollera renhet på källsorterat material vid hämtning.  
Vid upprepad felsortering kan Rambo komma att omklassa abonnemang till abonnemangs-
formen Blandat mat- och restavfall. 



Vad ingår i abonnemangsavgiften?
Abonnemangsavgiften är uppdelad på en grundavgift och en hämtningsavgift. I grund-
avgiften, som är 1 699 kr/år, ingår tillgång till återvinningscentralerna Skaftö och Lönndal 
där du kan lämna grovavfall och farligt avfall, planerings- och utvecklingsarbete, adminis-
tration, information samt andra kostnader av mer övergripande karaktär som inte rör själva 
insamlingen. Hämtningsavgiften utgör kostnader för hämtning och behandling av ditt hus-
hållsavfall. Abonnemangsavgiften är miljöstyrande för att uppmuntra till sopsortering och 
är satt så att ekonomin ska gå jämt ut över tid. Rambo gör alltså varken vinst eller förlust på 
hushållens avfall.

När börjar den nya abonnemangsavgiften gälla?
Den nya abonnemangsavgiften börjar gälla i samband med att skåpet finns på plats och kan 
börja användas, du får information när det är dags. 

Är det billigare för mig som får del i gemensam lösning?
Ja, du som har ett abonnemang med del i gemensamt kärl har en lägre hämtningsavgift än de 
som har egna kärl på tomten. Vill du läsa taxan i sin helhet hittar du den på rambo.se

Hur gör jag om jag vill hemkompostera?
Om du inte sedan tidigare har haft hemkompost, anmäler du det till miljönämnden, köper en 
varmkompost och sätter igång. Du väljer abonnemanget Sorterat matavfall och restavfall i ge-
mensamma kärl/kärlskåp. Du väljer själv om du vill lägga allt matavfall i din egen hemkompost 
eller lämna delar av det till insamling i brun papperspåse. 

Varför vill Rambo samla in matavfallet?
Bilar som går på äppleskrottar, kaffesump och annat matavfall rullar dagligen på våra vägar. Det 
låter nästan som science fiction men faktum är att när ditt matavfall samlas in för rötning blir 
det till biobränsle som bidrar till att minska användningen av fossila bränslen, och biogödsel 
som ersätter konstgödsel på våra åkrar. I ett hushåll som inte sorterar ut sitt matavfall är halva 
soppåsen matavfall. Av ett kilo matavfall kan man tillverka fordonsbränsle som räcker för att 
köra två kilometer. Tänk vad enkelt man kan göra skillnad. Genom att sortera ut ditt matavfall 
till rötning, bidrar du till att jordens resurser räcker längre.

FRÅGOR OCH SVAR



Varför är det inte längre billigare att hemkompostera?
Tidigare sa man att det är mest miljövänligt att kompostera matavfallet hemma. Då blir det till 
näringsrik jord att använda i sin trädgård. Men tekniken har gått framåt och numer är det ur 
ett miljöperspektiv inte det bästa längre. Riksdagen har antagit nationella miljömål som säger 
att matavfall i första hand ska samlas in och rötas till biogas och biogödsel. Därför har vi ingen 
miljörabatt för hemkompostering längre.

Varför får jag endast välja mellan abonnemang  
med gemensamma kärl/kärlskåp?

Det beror på att det av olika skäl saknas förutsättningar för att ha kärl på tomten eller för oss 
att komma fram och tömma. Det kan vara så att du bor i ett område där vi inte kan komma 
fram med ens en liten sopbil, gatorna kanske är för trånga eller så saknas vändplats för sopbil. 
Det kan också vara så att vi av trafiksäkerhetsskäl inte kan stanna utanför dig för att tömma. En 
annan variant är att du har stora nivåskillnader eller trappor upp till din tomt som gör att vi inte 
kan dra kärlen till sopbilen. 

Får jag nycklar till kärlskåpet?
Du som ska lägga dina sopor i ett kärlskåp som står placerat så att det behöver vara låst kommer 
att få två nycklar till skåpet hem i brevlådan. Behöver du extra nycklar går detta att beställa hos 
Rambo till en kostnad av 100 kronor. Nycklarna tillhör fastigheten och ska vid ägarbyte lämnas 
vidare till nästa ägare. Borttappade nycklar debiteras.

Att tänka på
Några enkla förhållningsregler för att skåpen inte ska bli överfulla och för att din boendemiljö 
ska hållas snygg och ren: 

– Det är av yttersta vikt att förpackningar och tidningar sorteras ut och lämnas på någon av 
återvinningsstationerna. Vill du veta hur dessa töms hittar du tömningsschema på För-
packnings- och tidningsinsamlingen, FTIs hemsida www.ftiab.se

– Trädgårdsavfall och grovsopor så som gräs, grenar, trasiga trädgårdsmöbler och liknande 
ska inte läggas i kärlen utan lämnas på återvinningscentralen där vi även tar emot farligt 
avfall så som batterier, ljuskällor, nagellack med mera. 

– Lämna aldrig soppåsen, matavfallspåsen eller annat avfall bredvid/utanför kärlen eller  
kärlskåpet.



SÅ GÖR DU FÖR ATT VÄLJA
Gör ditt val på bifogad blankett och posta till Rambo  
senast om två veckor. Du kan även göra ditt val via e-post. 
Skriv då det anläggningsnummer du hittar på blanket-
ten, vilket abonnemang du önskar, eventuellt nummer 
på kärl/skåp samt ditt telefonnummer i ett mejl som du 
skickar till maria.magnusson@rambo.se. 

Har du fått information om att du kan välja mellan olika 
skåp i ditt område anger du numret på önskat skåp/kärl. På 
bifogad karta hittar du placering av skåp/kärl. Varje skåp/
kärl har ett nummer som du i så fall anger vid ditt val. 

Vad händer när jag har valt?
Inför att det är dags att sätta ut kärlen/kärlskåpen och 
börja använda dem kontaktar vi dig med ytterligare 
information. 



Maria Magnusson, kundsamordnare
E-post: maria.magnusson@rambo.se

Telefon: 0523-66 77 17

Pernilla Johansson, kundsamordnare
E-post: pernilla.johansson@rambo.se

Telefon: 0523-66 77 02

Har du frågor?
Hör av dig till Rambos kundsamordnare.



RAMBO AB  |  453 80 Lysekil  |  S:a Hamngatan 6  
0523-66 77 00  |  www.rambo.se  |  kundservice@rambo.se
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