
Tack för maten!

VILLAHUSHÅLL



Visste du att…
» Matavfall blir biogas och biogödsel.

» Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon 

   innebär att klimatpåverkan minskar med ca 90%.

» Ett ton rötat matavfall ger ca 100 m3 biogas vilket motsvarar ca 110 

   liter bensin.

» Om 70% av allt matavfall i Sverige samlades in skulle det kunna 

   ersätta 67 miljoner liter bensin.

Kan man köra bil på matrester?
Ja! Det kan man. Därför gör det en stor skillnad för miljön när du väljer att 

sortera ut ditt matavfall.

Slängd mat står för nästan halva vikten i en vanlig soppåse från ett hushåll. 

Om vi istället för att förbränna det samlar in matrester kan vi göra både 

biogas och biogödsel. Du möjliggör att bilar kan köras på ett miljövänligt 

bränsle – biogas! Och att åkrarna får ett näringsrikt biogödsel. Visste du att 

matavfallet från 160 personer räcker till för att gödsla en hel hektar med jord-

bruksmark! Eller att en bil kan köra hela 2,5 km på en påse matavfall!

Källa: Avfall Sverige.



Enkelt att sortera!
Det skall vara enkelt för dig att sortera ut dina 
matrester, därför får du all utrustning du behöver 
av oss. I startpaketet ingår en brun påshållare, 
matavfallspåsar, introduktionsbroschyr och ett nytt 
ventilerat sopkärl för matavfallet.

Påshållaren är bra att ha i köket, ett tips är att sätta fast 
den på insidan av skåpsluckan. Sätt i en matavfallspåse och 
lägg i dina matrester, fyll bara upp till strecket, bär ut påsen till 
det bruna sopkärlet – sedan tar vi hand om resten!

Matavfallspåsar med hållare
Påsarna rymmer ca fem liter, de är av vattenavvisande papper och är special-
tillverkade för att kunna förvara normalt matavfall inomhus i upp till fyra 
dagar.

Påsen sätter du i den särskilda påshållaren i köket. Luften cirkulerar då runt 
påsen vilket gör att vattnet avdunstar så att påsen inte går sönder. 
Tips! Lägg lite hushållspapper i botten om det är kladdigt.

Nytt brunt kärl för matavfall
Utöver ordinarie sopkärl för hushålls-
avfall får du ytterligare ett brunt ventilerat 
kärl till dina matavfallspåsar. I det bruna 
kärlet skall bara papperspåsar och matavfall 
kastas. Se tipsen för sommar och vinter så minskar
du risken för lukt.

Använd bara Rambos bruna pappers-
påsar till matavfallet. Majspåsar och 
andra organiska plastpåsar blir som 
tuggummi och skadar biogas-
anläggningen.



Vad får vara i papperspåsen?
För att vi ska kunna röta matavfallet är det bra om du sorterar rätt. Blomjord 
i restavfallet och ostskalken i matavfallet. Nedan i faktarutorna ser du exem-
pel på hur det skall sorteras. Var noga med att t. ex ta bort plastfilmen från 
gurksnutten, så kommer det inte ut plast på åkrarna. För allt matavfall gäller 
grundregeln torrt och tätt. Lycka till! 

Tips! Flytande matavfall som mjölk, yoghurt, soppa och sås skall inte läggas i 
matavfallspåsen. Låt blött matavfall rinna av innan det läggs i påsen.

Matavfall [exempel]
» Alla matrester (tillagade eller råa)
» Bröd, kex, kakor och bullar
» Grönsaker, rotfrukter och frukt
» Kaffesump och kaffefilter
» Tesump och tepåsar
» Ris, mjöl, pasta
» Ägg och äggskal
» Skal från skaldjur
» Mindre ben från kött, fisk och fågel
» Mejeriprodukter och matfett
» Popcorn, godis och choklad

Restavfall [exempel]
» Tobak – fimpar
» Tuggummi
» Kattsand
» Blöjor
» Bindor och tamponger
» Textilier
» Dammsugarpåsar
» Bomull och tops
» Porslin och keramik
» Blomjord



När du behöver nya matavfallspåsar
När matavfallspåsarna tar slut sätter du en tom mat-
avfallspåse mellan kärlet och kärllocket på hämtningsdagen. 
Då ser våra chaufförer det och lämnar av en ny bunt!

Några enkla tips och råd…
» Om matavfallspåsen blir blöt, lägg tidnings- eller hushållspapper i botten.
» Låt blött matavfall (kaffesump, tepåsar och potatisskal etc) rinna av i 
   vasken innan du lägger det i papperspåsen.
» För att undvika flugor och lukt bör påsen bytas ofta – minst var tredje dag 
   även om den inte är full.
» Fyll inte påsen mer än till strecket – vik ihop påsen och byt till ny.
» Vik ihop påsen ordentligt innan du lägger den i det bruna kärlet.
» Illaluktande avfall som fiskrens, räk- eller kräftskal kan du slå in i 
   tidningspapper innan du lägger det i papperspåsen. Vik ihop ordentligt 
   och stoppa ner påsen i ytterligare en påse innan du lägger  det hela i det 
   bruna kärlet.

För kärlet på vintern
» Vid frost kan påsarna frysa fast i sopkärlet. 
    Lägg då i en tidning i botten.
» Håll kärlet rent – ett rent kärl minskar 
    risken för fastfrysning.
» Ruska om kärlet innan tömning så 
    lossnar fastfrusna påsar.

För kärlet på sommaren
» Placera om möjligt kärlet i skugga.
» Skölj ur kärlet regelbundet.
» Lägg tidningspapper i botten av 
   kärlet för att suga upp eventuell 
   vätska.



Vill du göra mer för miljön? 
– Välkommen till Återvinningsstationen!
Här lämnar du tidningar och förpackningar av glas, metall, plast och papper. För-
packningarna ska vara tomma, rena och torra. Platta till dem om möjligt. 

Tidningar och trycksaker
Dags- och veckotidningar, kataloger, kopieringspapper och reklamblad. Lägg 
fönsterkuvert, kuvert och notisar med självhäftande klister i den vanliga soppåsen. 
Insamlat papper mals ner och blir ny pappersmassa.

Pappersförpackningar
Mjölk- och juiceförpackningar, papperskassar/-påsar, skokartonger och smör-
paket. Hälften av pappersförpackningen ska bestå av papper. Platta till och vik 
ihop förpackningarna. Lägg mindre förpackningar i större. Pappret blir till nya 
förpackningar och t. ex ytterhölje på gipsskivor.

Glasförpackningar
Flaskor och burkar av glas, färgade och ofärgade. Ta av lock, kapsyler och korkar. 
Lägg inte porslin, glödlampor eller speglar i glasbehållaren. Returglaset blir till nytt 
glas.

Metallförpackningar
Konservburkar, tuber, tomma sprayburkar, dryckesburkar utan pant, 
folieformar, kapsyler, lock och aluminiumfolie. Böj in vassa lock på konserv-
burken och låt plasthatten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med färg- och limrester 
är farligt avfall och ska lämnas på ÅVC. Metallförpackningar återvinns oändligt.

Hårda och mjuka plastförpackningar
Ketchupflaskor, schampooflaskor, glasslådor, dunkar, små hinkar, tandkräms-
tuber, plastpåsar, gladpack och plastlock . Materialet från hårdplasten används 
till plank, trafikkoner och granulat – råvara till ny plast. Mjukplasten återvinns i 
huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

Småbatterier
Små batterier kan lämnas i Samlaren på matbutiken eller på ÅVC.  Om batteriet 
inte går att plocka ur lämnar du hela. Större batterier, t ex bilbatterier, lämnas på 
Miljöstationen eller på ÅVC. Batterier innehåller bl a bly och kvicksilver som är 
mycket hälsofarligt – de får aldrig slängas i restavfallet.

Det som inte kan sorteras ut läggs i den vanliga soppåsen som vi kallar 
restavfall. Restavfallet går till förbränning och blir el och fjärrvärme.
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Farligt avfall 
I Samlaren och på våra Återvinningscentraler 
lämnar du farligt avfall och elavfall – det får aldrig 
hamna i soppåsen eller spolas ned i avloppet. 

Samlaren finns i vissa matbutiker och där lämnar 
du mindre mängder farligt avfall. T. ex glödlampor, 
lågenergilampor, småbatterier, småelektronik och 
sprayburkar med innehåll. 

Resterande av det farliga avfallet lämnar du till 
Återvinningscentralen. 

Appen ”Fråga Käll”
Är du osäker på hur du skall sortera? Ladda ned vår 
app ”Fråga Käll”, han vet allt om sortering. Finns för 
både iPhone och Android men också på vår hemsida.

Återbruk
På våra Återvinningscentraler finns 
särskilda utrymmen som kallas Återbruk 
där du kan lämna möbler, prylar och 
andra begagnade saker som du inte 
längre vill ha – saker som du har tröttnat 
på men som någon annan kan få glädje 
av och på så sätt spara på jordens 
resurser. 



Kundservice: 
0523-667700 
kundservice@rambo.se
Välkommen att ringa vår kundservice om du 
har frågor. Vi är bemannade under ordinarie 
kontorstid (8–16 med lunchstängt 12–13).  
Du kan också mejla ditt ärende till 
kundservice@rambo.se.  För mer information  
– se www.rambo.se. 

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

LYSEKIL
Sivik     
måndag    07.00 – 19.00
tisdag – fredag   07.00 – 16.00
lunchstängt vardagar  12.00 – 13.00
lördag jämna veckor  09.00 – 13.00

Lönndal, Skaftö
onsdag    16.00 – 19.00
1:a helgfria lördag
i månaden   09.00 – 13.00
lördag v.15-37   09.00 – 13.00

SOTENÄS
Hogenäs
måndag    07.00 – 19.00
tisdag – fredag   07.00 – 16.00
lunchstängt vardagar  12.00 – 13.00
lördag jämna veckor  09.00 – 13.00

Gulldalen, Bohus-Malmön
onsdag v.15-37   16.00 – 19.00
lördag    09.00 – 12.00

TANUM
Tyft
måndag – fredag   07.30 – 15.30
1:a helgfria tisdag i månaden, 
samt tisdagar i maj   07.30 – 19.00
1:a helgfria lördag i månaden, 
samt lördagar i maj  09.00 – 13.00

Hamburgsund
tisdag    16.00 – 19.00
torsdag v.15-37   16.00 – 19.00
lördag    09.00 – 13.00

MUNKEDAL
Hästesked
måndag    07.00 – 19.00
tisdag – fredag  07.00 – 16.00
1:a helgfria lördag i 
månaden   09.00 – 13.00

OBS! Stängt helgdagar samt midsommar-, 
jul-, och nyårsafton. Helgaftnar ej kvälls-
öppet. För mer information se rambo.se

Öppettider på återvinningscentralerna
Här lämnar du allt från grovavfall, trädgårdsavfall och elektronik till kylar, farligt avfall och 
förpackningar. 


