
Praktiskt om ditt nya 
renhållningsabonnemang 

 
Fastighetsnära insamling för villahushåll

Område 5, 2019 (tvåfackskärl)



Hej!
Under hösten 2018 valde du nytt renhållningsabonnemang. Nu kommer snart ditt/dina nya 
kärl. I den här broschyren får du bland annat veta när kärlen levereras, när du ska börja 
använda dem och hur tömningen av kärlen sker.

Viktigt om renhållningstaxan
Din nya renhållningstaxa för fastighetsnära insamling gäller från 1 juli 2019. Fram till dess 
gäller den taxa du har idag, även om du då redan börjat använda ditt/dina nya kärl. 

Alla abonnemang och priser hittar du på molndal.se, sök på En- och tvåbostadshus. Du kan 
även kontakta teknisk kundservice för mer information.  
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Leverans av 
nya kärl*
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* Beroende på vilket abonnemang du valt får du ett, två eller tre kärl



Leverans av nya kärl
Vi levererar dina nya kärl någon gång mellan vecka 9 och 17. Vi kommer att ställa kärlen en bit 
in på din tomt. Du behöver inte vara hemma vid leveransen. Dina nya kärl kan du börja använda 
först i vecka 18. 

I KÄRL 1 lägger vi två kassar med

• Ett brev med information om vilken veckodag  
ditt/dina kärl töms

• En sorteringsguide
• Matavfallspåsar
• En plasthållare (korg) för matavfallspåsarna, att ha exempelvis 

under diskbänken
• En påse för insamling av smått farligt avfall, innan transport  

till återvinningscentral 
• 2 st små boxar för batterier, ljuskällor och småelektronik
• Upphängningslister till båda boxar, för praktisk upphängning 

inomhus
• En slaskskrapa 
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Börja använda 
kärlen  

Vecka 18 
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Börja använda dina nya kärl 
Du ska använda ditt gamla kärl till och med vecka 17. Från och med vecka 18 ska du börja använda 
dina nya kärl. Vecka 19 börjar vi tömningen av kärl 1, se sida 9. Tekniska förvaltningen hämtar hem 
alla gamla kärl mellan vecka 19 och 25. Låt det gamla kärlet stå framme väl synligt så underlättar du 
vårt arbete. Eventuellt avfall som ligger kvar i det gamla kärlet kan du flytta över till de nya eller låta 
ligga kvar till dess att vi hämtar hem kärlet.

Aktivering av dina nya kärl 
Alla nya kärl är utrustade med chip som kopplar kärlen till vårt kundsystem. Chipen måste aktiveras 
och det gör vår personal efter att du ha fått leverans av kärlen. Vi ber dig låta kärlen stå framme tills 
vår personal hunnit aktivera dem. Du vet att vi är klara när en vit etikett med streckkod sitter på varje 
kärl.  

Byte av abonnemang
Om du vill ändra den kärlkombination du valt kan du göra det först efter den 1 augusti 2019. 
Kontakta då teknisk kundservice. 

Exakt vilken veckodag ditt hushåll har sophämtning står i brevet du får från oss 
när vi levererar de nya kärlen. Brevet och andra viktiga saker ligger i KÄRL 1.  !
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Så tömmer 
vi dina kärl
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Så sker tömningen
Det är sophämtning, det vill säga tömning av dina kärl, var 14:e dag för respektive kärl. Har du 
tvåfackskärl töms alltså ett kärl varje vecka. Fram till och med år 2020 tömmer vi alltid kärl 1 
ojämna veckor och kärl 2 jämna veckor. Enfackskärlet för brännbart restavfall töms alltid samma 
veckor som kärl 1, alltså ojämna veckor.  

Exempel 1
Du har två tvåfackskärl  
Kärl 1 töms vecka 19, 21, 23, 25 och så vidare
Kärl 2 töms vecka 20, 22, 24, 26 och så vidare

Exempel 2
Du har endast ett kärl för brännbart restavfall eller ett extra kärl för brännbart restavfall
Kärlet töms vecka 19, 21, 23, 25 och så vidare

Sophämtning helgdagar
När helgdagar infaller under vanliga veckordagar kan sophämtningen flyttas framåt eller bakåt 
i tiden. Håll utkik på molndal.se/servicemeddelande eller facebook.com/molndalsstad där vi 
informerar om ändrade sophämtningsdagar. 

9



Hantera 
kärlen rätt
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Ditt ansvar inför tömningen
Som fastighetsägare är det ditt ansvar att se till att tömningen av kärlen kan ske. Du väljer själv var 
du placerar ditt/dina kärl mellan tömningsdagarna. Men inför tömningen behöver du tänka på vissa 
saker. Du som har valt ett abonnemang för enbart brännbart restavfall ansvarar för att sortera ut 
förpackningar och tidningar. 

Att tänka på inför tömningen

• Ställ fram det eller de kärl som ska tömmas senast 
kl. 6.30 på din angivna tömningsdag.

• På tömningsdagen ska kärlet stå med handtagen 
riktade utåt mot gatan, på en hårdgjord yta utan 
kanter.

• 5 meters gångavstånd ingår i ditt 
renhållningsabonnemang. Tänk på att om du har 
fler än ett kärl ska även dessa rymmas inom detta 
avstånd på tömningsdagen.

• Vägen mellan gatan och dina kärl måste vara fri från hinder samt snö och is. Då blir arbets-
miljön för renhållningsarbetarna bättre och dina kärl tömda. Läs mer om fastighetsägarens 
ansvar för snöröjning på molndal.se.

• Locken ska vara stängda. Överfyll inte kärlen, då kan de inte tömmas.
11



Tips för bra sortering
Använd gärna vår sorteringsguide för att få hjälp med hur du ska sortera dina förpackningar. Du får 
en i samband med leveransen av ditt/dina nya kärl. Du kan även ladda ner guiden på molndal.se/
sorteringsguide. 

• Platta till dina pappersförpackningar så tar de mindre plats i kärlen
• Chipspåsar, plastfolie och annan mjukplast som läggs löst i facket för 

plastförpackningar skapar onödig volym och försvårar tömningen. 
Lägg allt i en plastpåse och knyt ihop som en boll. Det underlättar 
för renhållningsarbetarna. Vill du ha en Minimizer? Kontakta teknisk 
kundservice.

• Brännbart restavfall som blöjor, cigarettfimpar och kuvert får du inte lägga löst i kärlet.  
Lägg restavfallet i en påse och knyt den väl innan du lägger påsen i kärlet. 

Byt inte plats på dekalerna
Sopbilen är indelad i två fack som håller ditt sorterade avfall var för sig. 
Det är därför viktigt att du inte byter plats på dekalerna som sitter på insidan  
av dina kärl.  

12

Minimizer



Boxar för batterier, ljuskällor och småelektronik
Till tvåfackskärl nummer 1 ingår en box för ljuskällor och 
batterier samt en upphängningslist. Till tvåfackskärl nummer 2 
ingår en box för småelektronik samt en upphängningslist. 

Farligt avfall, lysrör och större elektronik lämnar du på en 
återvinningscentral. 

Så förvarar du boxarna
Boxarna ska du förvara inomhus mellan tömningarna. Använd 
upphängningslisten du fått från tekniska förvaltningen och 
häng upp boxarna i till exempel städskåp eller garage.

Tomma boxar som hänger på kärlen utomhus hela tiden skapar 
ett extra arbetsmoment för renhållningspersonalen eftersom de 
måste ta bort och hänga tillbaka de tomma boxarna i samband 
med tömning av kärlen.   

När det är dags för tömning, tänk på att box 1 ska hänga på 
kärl 1 och box 2 på kärl 2. Boxarna får inte inte överfyllas 
och locket ska gå att stänga. Ett önskemål från renhållningen är att du hänger upp boxarna på kärlen 
utomhus först när de minst är halvfulla. 
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Matavfall
I samband med leveransen av ditt/dina nya kärl får du matavfallspåsar och en plastkorg att ha påsen i för 
en fräschare hantering. 

• Använd endast de bruna papperspåsarna. Lägg inte dessa i en 
plastpåse. Plastpåsar är inte tillåtna, inte heller biologiskt nedbrytbara 
och komposterbara bioplastpåsar.  

• Låt matavfallet rinna av i vasken.
• Lägg lite hushållspapper i botten på påsen så minskar du risken att 

den blir blöt. Om påsen ändå blir blöt lägg den i en till brun påse
• Fyll inte påsen över den streckade linjen och rulla ihop öppningen 

ordentligt så inget löst matavfall ramlar ur i kärlet  
• Byt gärna påse var tredje dag, även om den inte är full
• På vintern händer det att blöta matavfallspåsar fryser fast i kärlet. 

Tänk på att lägga påsen med botten uppåt i kärlet och inte pressa ner den.  
Fler tips på hur du undviker det finns på molndal.se/matavfall.

Så får du fler påsar för matavfall
Kläm fast en tom påse under locket på något av kärlen, så lämnar renhållningsarbetarna en ny bunt. 
Se till att påsen sitter fast ordentligt och inte blåser iväg. 

Korgen är utformad så att luft 
cirkulerar runt papperspåsen och 
påsen håller längre.  
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Bygg en plats för dina kärl
Här ser du två exempel på kärlplatser. Om du, på din 
tomt, vill bygga en permanent uppställningsplats för dina 
kärl med exempelvis staket runt kärlen behöver du tänka 
på vissa saker.

• Marken ska vara plan, det ska inte förekomma några 
kanter i dragvägen.

• Det ska vara en hårdgjord yta till exempel asfalt, 
betong eller plattor.

• Tänk extra noga på sikten vid in- eller utfarten så att 
kärlen inte skymmer sikten för trafiken.

• Om du vill bygga ett staket runt kärlen som är högre 
än 1,10 meter ska du söka bygglov.

Vill du ha råd om hur du bygger en permanent uppställ-
ningsplats för dina kärl? Kontakta vår rådgivare via 
teknisk kundservice.
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Teknisk kundservice
031-315 15 80 
Vardagar kl. 8-12 och 13-15
teknisk.kundservice@molndal.se
Tidsbokning gäller för alla besök, förutom för hämtning av ÅVC-kort.

Följ oss på facebook.com/molndalsstad

Hjälp oss att bli bättre
Synpunkter, idéer, beröm eller klagomål lämnar du in på molndal.se/synpunkten.

D
en

na
 b

ro
sc

hy
r ä

r u
tg

iv
en

 a
v 

M
öl

nd
al

s s
ta

d,
 te

kn
is

ka
 fö

rv
al

tn
in

ge
n,

 fe
br

ua
ri 

20
19

. 
B

ro
sc

hy
re

n 
so

rte
ra

s s
om

 ti
dn

in
ga

r.

16


