
Sorteringsguide för Sotenäs kommun.

Så här 
sorterar du 
soporna.

Lätt som 
en plätt!



Varför ska 
jag sortera?
Dina sopor kan innehålla både värdefulla och farliga 
ämnen. När vi sorterar olika material kan det mesta 
också återvinnas så att det kan bli nya produkter.  
Vi sparar energi och naturresurser genom att använda 
materialen flera gånger. Genom att sortera väl kan 
också farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt 
och vi sparar massor av resurser och skyddar både 
människor och miljö. 

Få en påminnelse i 
mobilen inför tömning.
Ladda ner appen Mitt Rambo så hittar du enkelt 
öppettider, närmaste återvinning, sorterings-
guide, kontaktuppgifter mm.
 Om du vill ha en påminnelse inför soptöm-
ning lägger du in din adress så får du en 
notis dagen innan vi kommer och tömmer. 
Appen Mitt Rambo finns där du brukar 
ladda ner appar.

Stål och 
Aluminium 

som återvinns sparar  
95      % av energin som annars 
behövs för att tillverka nya 

produkter. Materialen  
kan också återvinnas  

om och om igen. 

Glas 
kan återvinnas hur 

många gånger som helst 
utan att kvalitén försämras. 
Återvunnet glas minskar 
koldioxidutsläppen med 

41    % jämfört med att  
tillverka nytt.



Sortering till
återvinningsstation

Blandat mat-
och restavfall

Metall-
förpackningar
Konservburkar, 
tomma sprayburkar,  
kaviartuber, alumi-
niumfolie, kapsyler, 
metallock. Metallen 
läggs löst i container. 
Böj in vassa lock på konservburken. Låt hat-
ten på kaviartuben sitta kvar. Burkar med 
färg- och limrester lämnas som farligt avfall 
på återvinningscentralen. 

Tidningar 
Tidningar, kataloger, 
magasin, skrivpapper, 
reklamblad. Trycksakerna 
läggs löst i container. Kom ihåg att ta bort 
plastomslag runt reklam och tidningar.

Pappers-
förpackningar 
Alla förpackningar  
av papper, kartong och well  
läggs löst i containern. Vik ihop och platta till 
så får du plats med mer.

MATAVFALL

Kärl och sortering 
Eget kärl, gemensamma kärl och kärlskåp
Ett kärl – Du sorterar inte ut ditt matavfall utan 
lägger det tillsammans med restavfallet. 

OBS! Förpackningar av metall, papper, plast, 
glas och tidningar, småbatterier, ljuskällor lämnas 
på återvinningsstationen/centralen.

Gör så här: 
Förslut påsarna väl och lägg inte  
lösa föremål i kärl.

Mat- och restavfall läggs blandat i kärlet.  
Förpackningar och tidningar lämnar du  
själv till återvinning.

Plastförpackningar 
Alla förpackningar av plast, exempelvis: 
tandkrämstuber, plastpåsar, frigolit, sylthin-
kar, chipspåsar och t ex köttfärstråg av plast. 
Lägg den hårda plasten löst i containern.

Ofärgade glasförpackningar
Tomma burkar, flaskor, saft- och vinflaskor 
av ofärgat glas läggs löst i container för glas-
förpackningar. 

Färgade glasförpackningar 
Tomma burkar, flaskor eller behållare  
av färgat glas läggs löst i container för glas-
förpackningar. 



Återbruk
Du kan lämna allt som inte är trasigt men som 
du själv inte längre använder – till exempel: 
Möbler, barnvagnar, cyklar och husgeråd. 
Man kan antingen ge dem en helt ny funktion, 
eller bara snygga till dem. 

El-avfall 
Produkter med sladd eller batteri lämnas i 
utrymme på återvinningscentral eller till stör-
re elektronikbutik. 

Grovavfall
Skrymmande emballage, gamla möbler, 
trasiga pulkor, utslitna mattor, större trasiga 
leksaker lämnas på återvinningscentralen.

Farligt avfall
Rester av färg, lösningsmedel, lacknafta, 
växtskyddsmedel, nagellack, sprayburkar 
med innehåll kvar och kemikalier lämnas i 
farligt avfall-disken på återvinningscentral. 

Ljuskällor & batterier
Glödlampor, lågenergilampor, halogen- 
lampor och småbatterier. Ljuskällor, batterier 
och smått elavfall lämnas på återvinningscen-
tral eller i Samlaren som du hittar på utvalda 
matbutiker.  Besök rambo.se för att se var.

Trädgårdsavfall 
Grenar, ris, kvistar, löv, fallfrukt och gräsklipp 
är exempel på organiskt avfall från trädgården 
ska inte läggas i mat- eller restavfall utan läm-
nas på återvinningscentralen.

Metallskrot
Spikar, skruvar metallskrot, VVS-detaljer, 
stekpannor och andra produkter som inte är 
förpackningar ska lämnas som metallskrot på 
återvinningscentralen. 

Sortering till
återvinningscentral
På våra bemannade återvinningscentraler hjälper vi 
gärna till och berättar om vad som ska sorteras var.  
Här kan du lämna grovavfall som uppkommer i 
hushållet, även farligt avfall.

OBS!  
Lampor och batterier

kan även lämnas i
 ”Samlaren” vid utva-

da matbutiker.



Dela sopkärl 
med grannen?
Om du inte har så mycket avfall kan du dela kärl 
och abonnemang med upp till tre grannar/hus-
håll. Varje hushåll betalar då varsin grundavgift 
och en delad hämtningsavgift.

För att få dela abonnemang ska fastigheterna 
ligga i varandras närhet eller så ska kärlen ha 
samma anvisade uppställningsplats. Hushållens 
totala avfall måste rymmas i kärlet och samtliga 
hushåll måste ha samma abonnemangstyp. 

Skötselråd & tips

Hej!
Ibland stöter vi på problem 

när vi ska tömma ditt kärl. 

Då kan det hända att vi  

sätter en kärlkrok på ditt 

sopkärl med information  

om hur du bäst hjälper oss 

nästa gång. 

Med miljövänliga hälsningar

Din chaufför på Rambo :-)

Du ansvarar själv för kärltvätten. Du behö-
ver vanligen inte tvätta kärlet så ofta, bara om 
något läckt ut och luktar illa.

Tvätta inte bort klisterlappar med streckkod 
eller adressuppgifter. Var försiktig med de 
etiketter som sitter på sopkärlet, skadas de 
kan ditt kärl inte identifieras.

Förslut påsarna väl, lägg inte lösa föremål 
i kärl för rest- och matavfall. På så sätt hålls 
kärlet rent och du slipper tvätta det.

Om kärlet går sönder under normal använd-
ning får du ett nytt. Kontakta Rambos kund-
service om ett sopkärl går sönder.

Så här placerar 
du sopkärlen

Renhållningsarbetare är en utsatt yrkesgrupp där 
arbetsskador är mer än vanligt förekommande.  
Vår personal tömmer många sopkärl under ett arbets- 
pass och vill du hjälpa till att dra fram sopkärlen till 
vägen på tömningsdagen blir vi jätteglada!

Sopkärlen körs på sina hjul till sopbilen, 
något som ställer krav på placering och un-
derlag. Det är ditt ansvar att se till att kärlet 
enkelt kan hämtas hos dig för att tömmas. 
 
Draghandaget vänt utåt
På tömningsdag ska kärlen vara placerade 
med draghandtaget utåt mot personalen. 

Hur och var ska kärlen stå?
På tömningsdagen ska kärlen stå vända så 
att våra renhållningsarbetare på ett smidigt 
sätt kommer åt handtagen utan att behöva 
lyfta eller trixa. Kärlen ska gå lätt att rulla fram 
till sopbilen och inte behöva lyftas eller dras 
över hinder. Därför behöver marken vara 
hårdgjord och jämn. Vi blir jätteglada om du 
vill hjälpa oss att förbättra vår arbetsmiljö 
genom att vid tömning placera kärlet där vi 
ställt det.

Dra fram kärlet inför tömning
Du kan också välja att ha kärlen placerade 
längre in på tomten och själv dra fram dem 
inför tömning. Ställ då fram dem senast  
kl 06:00 på tömningsdagens morgon.  

Drar du inte fram kärlen signalerar du till oss 
att du inte behöver få tömt denna gång, t ex 
om du har väldigt lite avfall eller är på semes-
ter. Har du glömt att dra fram kärlet, och inte 
kan vänta till nästa ordinarie tömningstur, kan 
du beställa extra tömning som då debiteras 
extra. 

Dragvägen ska: 
•  ha en hårdgjord yta t ex asfalt, plattor, hårt   
    packad jord/grus där kärlen rullar lätt.

•  inte ha trappor, steg, trösklar eller stora  
   motlut.

•  vara minst 1,2 meter bred utan buskar och  
    träd i vägen.

•  skottad och halkbekämpad vintertid, dvs 
    sandad eller saltad med framskottade kärl.



För de allra flesta räcker det med ett enkelt vindskydd eller 
inramning för att kärlen ska stå still även när det blåser. 
Men några av er bor extra utsatt och kan periodvis ha 
behov av att ”låsa fast” kärlen eller locken. Vi har därför 
tagit fram enkla och godkända alternativ som uppfyller 
behovet utan att ställa till det för vår personal. 

Fastsättning av lock
Gummistropp med krok
Tänk på att kroken inte får vara vass. 
Bilden visar locket framifrån. 

Tvärslå
Det går bra att sätt fast en tvärslå 
framför kärlen som enkelt kan lyftas 
upp vid tömning. Tänk på att välja en 
tvärslå som inte är tung.

Kärlstötta
Slå ner en fyrkantstav eller en stäng-
selstolpe i marken som du tippar upp 
kärlets lyftkam över. 

När det blåser – 
fastsättning av kärl

Elastiskt band med krok
Använd en stum lina med ett fjädran-
de avslut och en krok som enkelt kan 
krokas av när kärlen ska tömmas. Tänk 
på att inte spänna linan för hårt och att 
kroken inte får vara vass. 

Fjädrande avslut



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

Rambo har infört bostadsnära insamling av matavfall, tidningar och för-
packningar i Lysekils och Munkedals kommuner. Sotenäs och Tanums 
kommuner står  på tur att införa detta insamlingssystem.
 Anledningen till att det dröjer är en förändrad lagstiftning i Sverige. 
Rambo avvaktar nationella direktiv kring ansvar och genomförande 
innan bostadsnära insamling blir verklighet i alla våra fyra ägarkommu-
ner. Under tiden sker förberedelser genom t.ex. översyn av sophämt-
ningsabonnemang och vägframkomlighet. Rambo ser över områden 
där det är svårt att ta sig fram eller vända med sopfordon. De som 
berörs blir kontaktade med information om t ex gemensamma kärl, 
kärlskåp eller framflyttning av kärl. Det är ett långsiktigt arbete utifrån 
arbetsmiljökrav och trafiksäkerhet.

Framtidens insamling 
av hushållssopor.
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