Sorteringsguide
Kostnadsfritt
avfall

Kylmöbler: Kyl- och frysskåp samt

Asbest och Eternit: Asbest

Brännbart (kostnadsfritt):

Vitvaror: Tvättmaskiner, tork-

Tryckimpregnerat trä: Tryck-

Metallförpackningar: Tomma

Järn och metall: Cyklar, tunn

Ryamattor, Plastmattor, kläder, skor,
tapeter och dynor.
konservburkar, folieförpackningar,
tuber och plåt- eller metallförpackningar som inte innehåller farligt
avfall. Observera att värmeljuskoppar sorteras i containern för järn
och metall.

Plastförpackningar:

Mjukplast, sopsäckar, emballage
yoghurtburkar, tandkrämstuber,
plastpåsar, sylthinkar, chipspåsar och t. ex köttfärstråg.

Pappersförpackningar:

Kartong, papperspåsar och omslagspapper, observera att det finns en
särskild container för wellpapp.

Tidningar: Tidningar, journaler

och reklamblad. Obs! Vaxat papper,
karbonpapper och snören sorteras i
”Brännbart”.

Wellpapp: Vågig papp och större
emballage.

Övrig plast: Den plast som inte
kan sorteras enligt andra
plastfraktioner.

Hårdplast: Plaströr, plastdunkar,

värmepumpar ställs på platsen för
kylmöbler.
tumlare, diskmaskiner och spisar
ställs på platsen för vitvaror.

plåt, järnrör, värmeljuskoppar med
mera.

Elektronik: Batteri, Glödlampor,

elkablar, blybatterier, radioapparater,
dammsugare, elverktyg, lysrör, TV,
datorer, mobiler, elvisp, kaffebryggare, och eldrivna verktyg.

Farligt avfall: Nagellack, lim,

färg- och lackrester spillolja, bensin,
lösningsmedel, oljefilter, färg,
fogskum, brandsläckare, gasol,
tryckkärl, bekämpningsmedel,
kvicksilvertermometrar mm.

Stoppade möbler: Möbel-

stommar som är stoppade (ej kuddar,
madrasser etc).

byggmaterial mm.

Trä, behandlat: Målat; trä, trämöbler och byggmaterial samt
behandlat trä.

Alla typer av fiskeredskap såsom
garn, kräftburar, tamp, fiskelinor.

Fönster/Fönsterdörrar:
Fönster med karm.

Gips: Ren gips endast (ej träreglar
eller annan kontaminering).

Isolering: Ren isolering alla
typer (ej reglar eller annan
kontaminering).

Sten/Betong/Tegel/
Glas/Porslin/Grus:

Frigolit: Vit ren cellplast.

inte är trasigt men som du själv inte
längre använder, möbler, barnvagnar,
cyklar, leksaker.

Klädinsamling: Kläderna du

lämnar ska vara hela och rena då de
lämnas för återbruk.

Brännbart (avgiftsbelagt)

Trä, obehandlat: Trämöbler och

Fiskeredskap:

Återbruk: Du kan lämna allt som

Komposterbart: Löv, jord och

lämnas på särskild anvisad plats,
kontakta personalen.

Däck (bil) med fälg

Däck (bil) utan fälg

Avgiftsbelagt
avfall

Träd/Ris: Större mängder av

impregnerat trä såsom slipers och
telestolpar är farligt avfall och ska
lämnas i särskild container.

Större mängder av lämnas på
särskild anvisad plats, kontakta
personalen.

plastbackar, leksaker, tvättkorgar,
plasthinkar, plastlådor, trädgårdsmöbler, blomkrukor.
annat trädgårdsavfall.

är farligt avfall och ska lämnas
förslutet i särskild container.

Tack för att
du sorterar och
återvinner!

Hogenäs

Återvinning & Återbruk

Otömda säckar, heltäckningsmattor,
Linoleummattor, tjärpapp och byggmatrial.

Sorteringsguide för avfall
och karta över området.

Farligt avfall: Brandsläckare,

behållare för gasol. Större mängder
färg, spillolja och liknande.
Växel: 0523- 66 77 00
kundservice@rambo.se
www.rambo.se

Sortera - och hitta
rätt på området
Här kan du lämna avfall som uppkommer i hushållet, även farligt avfall.
Privatpersoner lämnar sorterat grovavfall från hushållet avgiftsfritt.
För visst material, t ex byggavfall vid renovering, tas avgift ut.
På återvinningscentralen i Hogenäs kan du även lämna in återbruk.

Tryckimpregnerat trä

Hogenäs

Trä
Well

Brännbart

Järn & metall

Gilla & följ
Rambo AB på
Facebook

Trä
Spis, tvätt & disk

Återbruk

Vad räknas som grovavfall?
Med grovavfall från hushåll menas skrymmande avfall som inte får plats
eller inte ska läggas i sopsäcken och som härrör från lös egendom i
boendet. Exempel på grovavfall är cyklar, trasmattor, plastleksaker och
möbler. För osorterat avfall och avfallsslag som inte räknas som grovavfall tas en avgift ut enligt taxa. Du betalar med kort, swish eller faktura.

Återvinningsanläggning

Kyl & frys

Få information och
nyheter men också
tips och trix kring
avfall och miljö.

Kyl & frys

Emmaus
Elektronik

Utlastning
Komposterbart

Stoppade möbler

Farligt avfall

Pappersförpackningar

Sortera
allt i rätt
ordning!

Tidningar
Asbest

Fiskeredskap

Komposterbart

Hårdplast

Träd/Ris

Med hjälp av översiktskartan kan du
enkelt sortera och lasta rätt på släpkärran innan du åker hemifrån. På återvinningscentralen hjälper vi gärna till och
berättar om vad som ska sorteras var.

Obs! Infart begränsas 15 minuter innan
stängning. Ser vi att du inte kommer
hinna sortera klart före stängning, har
vi möjligheten att be dig återkomma en
annan dag.

Öppettider

Hitta hit

Måndag: kl 07.00–19.00*
Tis - Fre: kl 07.00–16.00**
Lördag, jämna veckor: kl 09.00–13.00
* Lunchstängt kl 12.00 – 13.00
** Lunchöppet vecka 25 – 35

Hogenäs Återvinningscentral
Hogenäs 1, 456 42 Kungshamn
Telefon: 0523 - 66 77 00

Avvikande öppettider: Stängt helgdagar (röda dagar) samt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Helgaftnar ej kvällsöppet.

Plastförpackningar

Fönster/dörrar
Gips

Övrig plast
Däck med fälg
Däck utan fälg

Isolering
Fyllnadsmaterial
Sten, betong, tegel, porslinb
Stoppade möbler

KONTOR

Sorteringsguide
Kostnadsfritt
avfall

Kylmöbler: Kyl- och frysskåp samt

Asbest och Eternit: Asbest

Brännbart (kostnadsfritt):

Vitvaror: Tvättmaskiner, tork-

Tryckimpregnerat trä: Tryck-

Metallförpackningar: Tomma

Järn och metall: Cyklar, tunn

Ryamattor, Plastmattor, kläder, skor,
tapeter och dynor.
konservburkar, folieförpackningar,
tuber och plåt- eller metallförpackningar som inte innehåller farligt
avfall. Observera att värmeljuskoppar sorteras i containern för järn
och metall.

Plastförpackningar:

Mjukplast, sopsäckar, emballage
yoghurtburkar, tandkrämstuber,
plastpåsar, sylthinkar, chipspåsar och t. ex köttfärstråg.

Pappersförpackningar:

Kartong, papperspåsar och omslagspapper, observera att det finns en
särskild container för wellpapp.

Tidningar: Tidningar, journaler

och reklamblad. Obs! Vaxat papper,
karbonpapper och snören sorteras i
”Brännbart”.

Wellpapp: Vågig papp och större
emballage.

Övrig plast: Den plast som inte
kan sorteras enligt andra
plastfraktioner.

Hårdplast: Plaströr, plastdunkar,

värmepumpar ställs på platsen för
kylmöbler.
tumlare, diskmaskiner och spisar
ställs på platsen för vitvaror.

plåt, järnrör, värmeljuskoppar med
mera.

Elektronik: Batteri, Glödlampor,

elkablar, blybatterier, radioapparater,
dammsugare, elverktyg, lysrör, TV,
datorer, mobiler, elvisp, kaffebryggare, och eldrivna verktyg.

Farligt avfall: Nagellack, lim,

färg- och lackrester spillolja, bensin,
lösningsmedel, oljefilter, färg,
fogskum, brandsläckare, gasol,
tryckkärl, bekämpningsmedel,
kvicksilvertermometrar mm.

Stoppade möbler: Möbel-

stommar som är stoppade (ej kuddar,
madrasser etc).

byggmaterial mm.

Trä, behandlat: Målat; trä, trämöbler och byggmaterial samt
behandlat trä.

Alla typer av fiskeredskap såsom
garn, kräftburar, tamp, fiskelinor.

Fönster/Fönsterdörrar:
Fönster med karm.

Gips: Ren gips endast (ej träreglar
eller annan kontaminering).

Isolering: Ren isolering alla
typer (ej reglar eller annan
kontaminering).

Sten/Betong/Tegel/
Glas/Porslin/Grus:

Frigolit: Vit ren cellplast.

inte är trasigt men som du själv inte
längre använder, möbler, barnvagnar,
cyklar, leksaker.

Klädinsamling: Kläderna du

lämnar ska vara hela och rena då de
lämnas för återbruk.

Brännbart (avgiftsbelagt)

Trä, obehandlat: Trämöbler och

Fiskeredskap:

Återbruk: Du kan lämna allt som

Komposterbart: Löv, jord och

lämnas på särskild anvisad plats,
kontakta personalen.

Däck (bil) med fälg

Däck (bil) utan fälg

Avgiftsbelagt
avfall

Träd/Ris: Större mängder av

impregnerat trä såsom slipers och
telestolpar är farligt avfall och ska
lämnas i särskild container.

Större mängder av lämnas på
särskild anvisad plats, kontakta
personalen.

plastbackar, leksaker, tvättkorgar,
plasthinkar, plastlådor, trädgårdsmöbler, blomkrukor.
annat trädgårdsavfall.

är farligt avfall och ska lämnas
förslutet i särskild container.

Tack för att
du sorterar och
återvinner!

Hogenäs

Återvinning & Återbruk

Otömda säckar, heltäckningsmattor,
Linoleummattor, tjärpapp och byggmatrial.

Sorteringsguide för avfall
och karta över området.

Farligt avfall: Brandsläckare,

behållare för gasol. Större mängder
färg, spillolja och liknande.
Växel: 0523- 66 77 00
kundservice@rambo.se
www.rambo.se

