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Fastighetsbeteckning: Mobilnummer: E-post: Namnteckning: 

Kärlens placering (karta ska bifogas): 

Fastighetsbeteckning: 

Val av abonnemangsform: 
 Helårsabonnemang 

 Fritidsabonnemang 

Abonnemang: 

 Sorterat matavfall och restavfall (matavfall till egen hemkompost) 

 Blandat mat- och restavfall 

Ort och datum: 

Kontaktperson: 

Namnförtydligande: 

Gemensamma kärl för fler fastigheter än tre kan efter anmälan från samfällighetsförening, vägförening eller grupp av 
fastighetsägare prövas av Rambo. Den förening som har överenskommit med Rambo om gemensamma kärl ansvarar 
gentemot Rambo för skötsel och tillsyn av kärl samt för kärlens placering vid hämtningstillfället och eventuell dragväg i 
enlighet med 23§. 
Föreningen ansvarar för att ordna med en plats för de gemensamma kärlen och för att inhämta nödvändiga tillstånd för 

placering från aktuell markägare samt för eventuella markarbeten som krävs. Rambo ska godkänna plats innan arbeten 

påbörjas. 

Föreningen ska utse kontaktperson som är ansvarig gentemot Rambo AB för tillsyn och skötsel av platsen/kärlen liksom för 

snöröjning och halkbekämpning intill kärl. Vid gemensamma kärl utgår en grundavgift per hushåll och hämtningsavgift enligt 

särskild taxa. Femton abonnenter kan anmälas per blankett. 

Rambo tar ut en handläggningsavgift om 205 kronor för anmälan. 
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