
Avfallshierarkin
- Fem steg till hållbarhet

Vad ingår i sophämtningsavgiften?

Återvinningsanläggning

Kundservice
Information/utveckling Sophämtning

Sortering/behandling
återvinning

Samlaren
för smått el-avfall

Vad ingår i 
abonnemanget?

Det här är avfallstrappan. Den visar fem olika sätt att hantera avfall. Det sämsta sättet, 
deponi, är längst ner. Högst upp hittar vi förebyggande. Det betyder helt enkelt att vi 
slutar skapa en massa onödigt avfall.

Ditt abonnemang bekostar insamling, återvinning och behandling av hushållsavfall.  
Det inkluderar matavfall och restavfall som sopbilen hämtar men också grovsopor,  
trädgårdsavfall och farligt avfall som du själv lämnar på återvinningscentralen.  
Abonnemanget bekostar även utveckling, administration och information kring din 
avfallshantering. 

Idag är vi på trappsteget Energiutvinning på väg att ta ett kliv upp mot Material
återvinning och Återanvändning. Genom att skapa insamlingssystem som gör det 
lätt att göra rätt för dig som boende kan vi lämna trappsteget Energiutvinning där 
vi förbränner värdefulla resurser. Och istället nå steget Materialåtervinning där vi an
vänder mindre energi och återanvänder materialet igen.

Som ni förstår är målen högt satta  och därför blickar vi på RAMBO nu uppåt och 
framåt för att fortsätta utveckla systemen som gör det lätt för alla att göra rätt. Alla 
kan bli miljöhjältar.
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FÖREBYGGANDE
Vi skall lämna över ett samhälle till

 nästa generation där de stora miljöproblemen

i Sverige är lösta, utan att vi orsakar ökade miljö- 

och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

                                                                  Riksdagens generationsmål för miljö.

ÅTERANVÄNDNING

MATERIALÅTERVINNING

ENERGIUTVINNING

DEPONERING

Det finns inget avfall 
se till att avfall inte uppstår,
tänk efter före.

Skänka, sälja, köpa
secondhand och laga.

Källsortera för att lämna förpack
ningar och tidningar till återvinnings
station samt sortera ut matavfall för
biogas  och biogödsel.

Förbränning av restavfall för
energiutvinning till el och värme.

Slutlig förvaring av sådant som inte
går att behandla enligt ovan.

REDUCE-REUSE-RECYCLE



Här lämnar
du ditt avfall Visste du att:

Ett ton papper motsvarar 14 träd!

Tillsammans för framtiden

Återvinningscentralen [ÅVC]

Återvinningscentraler finns på följande platser:

Samlaren KÄLL finns på följande platser:

Munkedal, på Konsum
Hedekas, på Sörgårdens Snabbköp Hedekas

Återvinningsstationer finns på följande platser:

Återvinningsstationen [ÅVS]

Samlaren

Glas, stål, aluminium kan återvinnas
hur många gånger som helst!

Pappersfibrer kan återvinnas 5–7 gånger
innan fibrerna är utslitna!

Hårda plastförpackningar kan återvinnas
upp till 7 gånger innan plasten är utsliten!

Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning,
räcker stålet till 2 200 nya personbilar. Varje år!

Var tredje pappersförpackning i din livsmedelsbutik är
tillverkad av återvunna pappersförpackningar!

Rambo AB | 453 80 Lysekil | Tel 052366 77 00 | kundservice@rambo.se | www.rambo.se
Ditt lokala återvinningsbolag med miljöcertifierad avfallshantering i mellersta Bohuslän
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Här lämnar du allt från grovavfall, trädgårdsavfall
och elektronik till kylar, farligt avfall och
förpackningar. För till exempel bygg, renoverings
och rivningsavfall betalar  du avgift enligt gällande
taxa. För utförlig sorteringsanvisning och 
uppdaterade öppettider se www.rambo.se.

OBS Stängt under helgdagar samt midsommarafton,
julafton och nyårsafton. Helgaftnar ej kvällsöppet.
Öppettider kan komma att ändras under året. 

Munkedal, Hästesked Avfallsanläggning

Måndag
Tisdag – Fredag 
1:a helgfria lördagen i varje månad

Kungshamn, Preem bensinstation
Hunnebostrand, Shell bensinstation
Bovallstrand, Sotenäs Trävaru AB 

Dingle, Idrottsvägen
Hedekas, vid brandstationen
Hällevadsholm, Bullarevägen
Munkedal, Östra Jonsängsvägen, Bruksvägen samt 
Östanvindsvägen07.00 – 19.00

07.00 – 16.00
09.00 – 13.00

Här lämnar du tidningar och förpackningar av glas,
metall, plast och papper. ÅVS drivs av Förpacknings
& Tidnings Insamlingen, besök www.ftiab.se för att
få uppdaterad information om placering och
tömning.

Samlaren KÄLL är en mottagare för det lilla farliga
elavfallet som småbatterier, glödlampor,
lågenergilampor och småelektronik. Besök
rambo.se för se var Samlaren finns i närheten av
dig.
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