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DIN DIN HÄMTNINGSDAG ÄR:HÄMTNINGSDAG ÄR:

Kärl 1  dag    vecka

Kärl 2  dag    vecka 

* För mer information besök vår hämtningskalender på

www.fyrfackronneby.se/hamtningskalender

TÄNK PÅ!

Att Kärlet är framkört till tomtgräns i anslutning till 
fastigheten på hämtningsdagen med ett avstånd som 
inte överstiger 5 meter från där sopbilen kan stanna 

senast kl.06.00.
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AVFALLSHANTERINGEN I 
RONNEBY KOMMUN

Enligt Miljöbalken är alla fastigheter skyldiga att ha 
sophämtning.
Varje kommun beslutar i den kommunala 
renhållningsordningen om hämtningens omfattning.

I Ronneby kommun källsorterar hushållen genom 
Fyrfackskärl vilket innebär att 8 fraktioner samlas in 
vid fastigheten.

Dessa kärl hämtas och töms av Ronneby Miljö & 
Teknik.

Producentansvar gäller på , däck, returpapper, 
elektronik, batterier, fordon samt radioaktiva 
strålkällor.

Vilket innebär att den som yrkesmässigt tillverkar, 
importerar eller säljer varor eller förpackningar 
betalar och har ansvar för att de kasserade 
produkterna samlas in och återvinns.

För mer information läs på www.ftiab.se
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TRÄD
EN MILJON

VARJE ÅR ÅTERVINNS
PAPPERSFÖRPACKNINGAR

MOTSVARANDE

ETT TON
PLASTFÖRPACKNINGAR
KAN ÅTERVINNAS TILL

84000
BLOMKRUKOR

Läs mer på www.ftiab.se och www.sopor.nu för mer information 
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SÅ HÄR SORTERAR DU DITT AVFALL

Exempel: Skal från frukter, rotfrukter och grönsaker, kaffe- och te-
sump inklusive filter, matrester (både tillagade och råa av kött och 
fisk) äggskal, potatis, ost, bröd, vissna blommor och blad,  
hushållspapper och servetter, fiskrens, räkskal och kräftskal.

Gör så här: Matavfallet lägger du i de bruna pappers-påsarna (som 
hämtas avgiftsfritt på våra återvinnings-centraler och på 
Medborgarservice). Låt blött avfall rinna av en stund i vasken först, 
använd gärna ett durkslag. Har du mycket blött avfall, lägg lite 
extra papper i botten, packa in matavfallet i en tidning. Vik ihop 
påsen noggrant och lägg den i behållaren för matavfall.

MATAVFALL

BRÄNNBART
Exempel: Dammsugarpåsar, blöjor, bindor och tamponger, 
diskborstar, disktrasor, städmoppar, toalettborstar, kuvert, 
vykort, post-it lappar, pennor och kritor, mappar, pärmar och  
plastfickor, hundbajspåsar, strö från små-djurens burar , 
tuggummi, glasspinnar, tandpetare, tandborstar, tops och bomull, 
engångsrakhyvlar, plåster och bandage, ljusstumpar, fimpar och 
snus.

FÖRPACKNINGAR AV FÄRGAT GLAS
Exempel: glasflaskor och glasburkar.
Gör så här: Ta av lock, kapsyler och korkar. Tänk på att sortera 
förpackningen i ofärgat eller färgat glas. 

OBS! Porslin, speglar eller kristallglas, glasprydnader, dekorativa 
glasburkar och glaskeramik ska inte läggas i behållaren, utan 
lämnas till återvinningscentralen. Glödlampor sorteras som 
elavfall, pantflaskor lämnas till butiken.

TIDNINGAR
Exempel: Dagstidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och 
broschyrer.

Gör så här: Ta bort plastpåsar och påklistrade reklamlappar 
innan du lägger trycksaken i behållaren.
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MATAVFALL

GLAS
FÄRGAT TIDNINGAR

BRÄNNBART

KÄRL 1

Vill du veta mer om sortering av förpackningar
se www.fitab.se
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GLAS
OFÄRGAT

PLAST

PAPPER

METALL

KÄRL 2

Vill du veta mer om sortering av förpackningar
se www.fitab.se
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SÅ HÄR SORTERAR DU DITT AVFALL

Exempel: Flaskor, burkar, dunkar, små hinkar.
Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg 
dem lösa i behållarna. Lägg alla hårda plast-förpackningar lösa i 
behållaren. Plastartiklar som till exempel möbler och leksaker (inte 
förpackningar) ska lämnas på Återvinningscentralen. 
Plastflaskor med pant lämnas i butiker. Mjukplast (plastpåsar) 
lägger du i den plast-komprimeraren/minimizern som vi 
tillhandahåller.

PLASTFÖRPACKNINGAR

PAPPERSFÖRPACKNINGAR
Exempel: Sockerpåsar, pastapaket, present- papper, mjölk- och 
juicepaket, skokartonger, toalettrullar och wellpapplådor. 
Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och 
lägg dem lösa i behållarna. Platta till och vik ihop 
pappersförpackningarna. 
Lägg mindre förpackningar i större för att spara plats.

FÖRPACKNINGAR AV OFÄRGAT GLAS
Exempel: glasflaskor och glasburkar.
Gör så här: Ta av lock, kapsyler och korkar. Tänk på att sortera 
förpackningen i ofärgat eller färgat glas.  
OBS! Porslin, speglar eller kristallglas, glasprydnader, 
dekorativa glasburkar och glaskeramik ska inte läggas i 
behållaren, utan lämnas till  återvinningscentralen. Glödlampor 
sorteras som elavfall, pantflaskor lämnas till butiken

METALLFÖRPACKNINGAR
Exempel: Konservburkar, tuber, kapsyler och lock, tömda och torra 
färgburkar, aluminium-folie, aluminiumformar.
Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och 
lägg dem lösa i behållarna. Böj in vassa lock på konservburken. 
Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall på 
Återvinningscentralen. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och 
andra produkter som inte är förpackningar ska lämnas som metall-
skrot på åter-vinningscentralen.
OBS! sprayburkar måste vara tomma annars ska dessa ligga bland 
farligt avfall!
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”Så vad ska lämnas till 
återvinningscentralen?”
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GROVAVFALL
Skrymmande avfall är det som normalt uppkom-
mer i ett hushåll och som inte kan läggas i det 
ordinarie sopsorteringskärlet på grund av för stor 
vikt eller volym. Det kan till exempel vara uttjänta 
möbler, husgeråd och emballage. 

Det skrymmande avfallet lämnas på våra bemannade 
återvinningscentraler. 

Sorterat avfall är avgiftsfritt, medan osorterat, ej återvinningsbart, 
avfall är avgiftsbelagt.
Leverans med personbil: 25:-
Personbil + släpvagn:  50:-

OBS!
Större leveranser av avfall lämnas alltid på Angelskogs återvinnings-
central. Övriga platser är inte dimensionerade för att ta emot större 
leveranser.

ELEKTRONIK 
Alla slags elektriska och elektroniska 
apparater och leksaker som har sladd eller 
batteri ska lämnas på våra bemannade 
återvinningscentraler. 

Till el- och elektronikavfall räknas t.ex. telefoner, stereo, tv, datorer, 
vitvaror, kyl och frys, glödlampor, saker med inbyggda batterier som 
t.ex. eltandborste, födelsedagskort och leksaker.
Ur elavfallet återvinns värdefulla material och farliga ämnen tas 
omhand.

Obs! Inget elavfall får slängas bland övrigt hushållsavfall.
Tänk på att det kan finnas inbyggda batterier i många produkter 
vilka då ska lämnas in under Elektronik liksom lysrör och 
glödlampor. 
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BATTERIER 
Alla typer av batterier kan lämnas på 
återvinningscentralerna. 
Småbatterier kan även lämnas i batteriholkar som 
finns utplacerade runt om i kommunen.

METALL / SKROT 
All metall som inte är en förpackning lämnas på 
våra återvinningscentraler. 
Metallen körs sedan till stålverk och smältverk 
där det återvinns. Metall kan återvinnas hur 
många gånger som helst.

TRÄDGÅRDSAVFALL 
Trädgårdsavfall, såsom löv, gräs, ris och kvistar, 
slänger du på våra återvinningscentraler.

OBS Inga plastsäckar bland trädgårdsavfallet 

TRÄAVFALL 
På våra återvinningscentraler kan du slänga 
träavfall. Sortera trä och impregnerat trä för 
sig.

Allt trä förutom tryckt flisas för energiåtervinning.
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FARLIGT AVFALL 
Farligt avfall kallas den typ av avfall som kan vara 
skadlig för miljö eller hälsa om den inte tas om 
hand på rätt sätt. Att sortera ut det farliga 
avfallet är mycket viktigt. 

Farligt avfall lämnas på våra bemannade återvinningscentraler. 
På återvinningscentralerna framgår tydligt var de olika sakerna ska 
lämnas. Exempel på farligt avfall från hushållen är oljor, oljefilter, 
spillolja, oljeprodukter, lösningsmedel, färgrester, sprayburkar med 
kemikalierester, lim, termometrar, fotokemikalier, 
bekämpningsmedel, batterier, bilbatterier, lysrör och 
lågenergilampor. Matolja räknas inte till denna grupp.

Att tänka på!
Håll farligt avfall borta från soppåsen och avloppet och tänk på 
följande: 

• Märk förpackningen med vad den innehåller.
• Blanda inte olika medel utan lämna dem var för sig.
• Kontrollera så att inte förpackningen läcker.

Detta är viktigt för att avfallet skall kunna behandlas på rätt sätt, 
men också för att inte utsätta vår personal som manuellt hanterar 
det farliga avfallet för några risker.
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VÅR PERSONALS ARBETSMILJÖ

Tack för att ni hjälper oss!

Vår hämtningspersonal har ett tungt 
och fysiskt krävande arbete. 

Dåligt väder, trånga gator och överfyllda 
kärl hör till deras vardag. 

Vi arbetar ständigt med att förbättra 
deras arbetsmiljö. 
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ABONNENTENS ANSVAR

Att tänka på vid sophämtning

• Att Kärlet är framkört till tomtgräns i anslutning till fastigheten
på hämtningsdagen med ett avstånd som inte överstiger 5 meter
ifrån där sopbilen kan stanna senast kl.06.00.

• Kärlen ska vara vända med handtaget utåt mot
hämtningspersonalen

• Kärl ska vara placerade utanför stängda grindar eller liknande.
• Kärl får inte fyllas mer än att dessa kan tillslutas före

borttransport.
• Tyngre avfall, såsom byggnadsavfall, sten, jord, grus, metaller och

dylikt, får inte läggas i kärlen.
• Du som abonnent är skyldig att efter snöfall skotta och sanda

vägen mellan kärlens uppställningsplats och hämtningsplatsen.
Även platsen där kärlet står ska vara skottad och sandad för att
minimera halkrisken.

Framkomlig väg

• Det åligger fastighetsägaren (abonnenten) att hålla fram-  
komlig väg för hämtningsfordon .

• Vägen måste vara röjd från grenar och andra hinder till en höjd
av minst 4 meter och en bredd av minst 3,5 meter.

• Mellan hämtningsfordon och kärlens uppställningsplats skall fri
väg vara minst 85 cm bred.

När inte ovanstående faktorer kan infrias ber vi er att ställa kärlet 
på en anvisad uppställningsplats!
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Överfyllda kärl

Tänk på att inte fylla kärlet mer än att locket går att stänga!
Överfyllda kärl är en sanitär olägenhet som drar till sig djur 
som kan sprida soporna. Dessutom ökar överfyllda kärl bela-
stningen för vår hämtningspersonal som redan har ett fysiskt 
krävande jobb.

Skötsel av kärl

• För att minimera risken för fluglarver i kompostkärlet under 
sommaren ska du först och främst försöka hålla avfallet så 
torrt som möjligt. Låt matavfall rinna av i vasken och lägg 
ner några extra servetter eller hushållspapper i din soppå-
se mellan varven såg sugs mycket av fukten upp. Ta dubbla 
påsar om det är extra fuktigt.

• Gör rent kärlet oftare på sommaren, åtminstone var 
fjorton-de dag.

• Att stänga matpåsarna ordentligt är det absolut viktigaste 
tipset. På så vis kan inte flugorna ta sig in och lägga ägg. 
Låt inte dina soppåsar bli så överfulla att du inte
kan försluta dem helt och undvik att kasta
eller trycka ner dina påsar i tunnan, var lite
extra försiktig så att de inte går sönder
eller öppnar sig.

• Försök att rulla in din soptunna i
skuggan. Spraya sedan lite ättika eller
strö trädgårdskalk på kanten och i
botten av kärlet.

Kärl ska rengöras genom 
fastighetsägarens försorg 
så att olägenheter inte uppstår.
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SOMMARTÖMNING

Ordinarie hämtningsveckor är:
v.17 - v.41 (april - oktober).
Kärl 1 hämtas 12 gånger (var 14:e dag)
Kärl 2 hämtas 6 gånger (var 4:e vecka)

Är du osäker på vilken dag du har 
hämtning?  
Titta  gärna i vår Hämtningskalender 
som finns på vår hemsida eller kontakta 
kundtjänst 0457-61 88 15 .

SOMMAR
TÖMNING

CONTAINER OCH STORSÄCK
Ska du tömma garaget, rensa i källaren eller röja i trädgården?
Då kan du hyra container av oss.
När du hyr container av oss väljer du storlek på container, vilken 
typ av avfall du ska lämna och hur många dagar du vill ha 
containern. 

Du kan även beställa hämtning av grovavfall i storsäck. 
Storsäck hämtas på Angelskogs återvinningscentral. 

Läs mer på vår hemsida eller kontakta vår kundservice för 
rådgivning och beställning 0457-61 88 15
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INSTRUCTIONS FOR RECYCLING
Bin 1:  Fod waste, residual waste, colored glass and magazines – emptied fortnightly.

Bin 2:  Plastic, paper,  non colored glass and metal – emptied once a month.
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ANWEISUNG FÜR DAS RECYCLING
Multonne 1:  Gesöff, brennbares, farbiges glas und zeitungen – jede zweite Woche geleert.

Multonne 2:  Kunstoff, papier, farblos glas und metal – einmal im Monat geleert.



I RONNEBY KOMMUN FINNS: 

Sju bemannade återvinningscentraler 

Angelskog, Kallinge, Johannishus, Bräkne- Hoby, Backaryd, 
Hallabro och Eringsboda

Sju återvinningsstationer
• Däckcentrum
• Listerby-macken
• Espedalen  
• Belganet på Bräknegårdsvägen

• Johannishus
• Bräkne-Hoby
• Kvarteret Loket 

Här kan du lämna alla sorters förpackningar och tidningar.

För mer information besök oss på 

www.ronneby.se/sidowebbplatser/miljoteknik

Fridhemsvägen 17, Hus 8
372 38 Ronneby

0457 - 61 89 00




