
 

 

 

  

Källsortering 

Genom källsortering och återvinning kan energi och användbara 

råvaror utvinnas ur vårt avfall och vi kan därmed spara på jordens 

resurser. Vi har alla ett gemensamt ansvar emot miljön och ett mer 

hållbart samhälle med större miljötänkande. 

Vi anser att det ska vara lätt att sortera rätt. Att få ordning på 

sopsorteringen redan inne i hemmet kan underlätta och förenkla 

sorteringen ute vid sopkärlen. Det gäller då att försöka hitta smarta 

lösningar som fungerar i begränsade utrymmen. Nedan kan ni både 

läsa och se olika tips på hur man kan göra för att förenkla 

sorteringen i hemmet. 

Det är bra om man kan ha plats till tre behållare, en till matavfall, 

en till brännbart och en som man kan samla alla förpackningar i. 

Behållaren till det brännbara avfallet kan vara lite mindre eftersom 

det efter all sortering inte finns så mycket kvar som räknas som 

brännbart. Till förpackningarna kan man då få plats med en hållare 

som är lite större. Det går bra att lägga alla förpackningar i samma 

hållare under vasken för att sedan sortera ute vid sopkärlen. 

Behållaren som vi tillhandahåller till matavfallet ger luftflöde runt 

påsen som gör att matavfallet hålls torrare vilket motverkar mögel 

och dålig lukt. Det går bra att lägga en tidning i botten på påsen så 

riskeras det inte att vätska rinner ut.  

Finns det inte så mycket utrymme under vasken kan man välja att 

endast sortera ut brännbart och matavfall och istället ha backar, 

behållare eller kassar i städskrubben eller något annat förråd. 

Det kan både vara smart och snyggt att märka upp behållarna med 

dekaler, som beskriver vad som ska läggas i respektive behållare.  

 

 

 

Farligt avfall 

Batterier, glödlampor och el-avfall är farligt avfall som inte får 

slängas i de vanliga sopkärlen. Vi sätter ut röda miljöboxar som kan 

märkas upp med batterier, glödlampor och mindre el-avfall. 

Boxarna töms i samband med grovavfallsturerna och måste 

beställas senast fem arbetsdagar innan utsatt datum. 

Minimera mjukplast 

För dig som har abonnemang på plastförpackningar, erbjuder vi en 

enkel produkt som minskar volymen på mjukplast. 
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Sorteringsmaterial 

För att öka informationen vid sopkärlen och minska risken för 

felsorterat avfall har vi tagit fram extra stora dekaler som går 

att klistra på framsidan av kärlet och i locket. En bild säger 

mer än tusen ord så dekalerna har tydliga bilder på avfallet 

samt en kort förklaring på svenska, engelska och arabiska.  

Vi har också tagit fram en sorteringsbroschyr som finns 

översatt till både engelska och arabiska. Vi har även enklare 

informationsblad som är översatta till både engelska och 

arabiska. De går även att få inplastade. 

Informationstavla 

Varje soprum behöver en bra informationsskylt, som tydligt visar alla avfallssorterna. Skylten 

går att hänga upp i soprummen eller montera på stolpar utanför. Under varje bild är en kort 

text med tips och information om avfallet. Skylten kan beställas i olika storlekar.  

 

Fastighetsanalys av er avfallshantering  

Vi erbjuder en total genomgång av er avfallshantering. 

Tillsammans med er representant går vi igenom hela 

kedjan från lägenhet till kärlen. Resultatet sammanställs 

i en rapport, där ni får konkreta förslag till åtgärder. 

Förutom att ni får kännedom om eventuella brister och 

förbättringsmöjligheter, kan det också få positivt 

genomslag på era kostnader. 

Riktad information 

Vi har möjlighet att åka ut till er och hålla i en informationsträff angående sopsortering och 

vad som händer med avfallet och varför det är så viktigt att sortera. Informationen genomförs 

av personal från ÖGRAB och tar ca. 1 timme. Passar det bättre på kvällstid, försöker vi lösa 

det också.  

 

PLASTFÖRPACKNINGAR 

PLASTIC PACKAGING 

 العبوات واألغلفة البالستيكية

 

 

 

Avfallsanalys flerfamiljshus 

Datum_____________________________________ 

Fastighetsägare______________________________ 

Fastighet___________________________________ 

Adress_____________________________________ 

Representant ägaren__________________________ 

Representant ÖGRAB__________________________ 

Sammanfattning och förslag till åtgärder. 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 



 

 

  

 

 

 

 

Tveka inte, utan ta kontakt med någon av våra avfalls-

experter och boka tid. 

 

Terese Nilsson 

e-post: terese.nilsson@ograb.se Tel: 044-790 59 86 

 

Emma Hansson 

e-post: emma.hansson@ograb.se Tel: 044-790 59 82 

 

PRISLISTA 

Fastighetsanalys, inkl. rapport med åtgärdsförslag 1 500 kr 

Informationsmöte dagtid, ca. 1 timme 1 000 kr 

Informationsmöte kvällstid, ca 1 timme 1 500 kr 

Informationsblad, inplastade 30 kr/st 

Bilddekaler för kärl 15 kr/st 

Montering dekaler på kärl 50 kr/st 

Informationstavla 2 950 x 2 350mm                  7 175 kr 

Informationstavla 2 450 x 1 950mm 5 800 kr 

Informationstavla 1 500 x 1 200mm 2 465 kr 

KONTAKTA OSS 
Hemsida: www.ograb.se  epost: info@ograb.se 

Kundtjänst: 044-790 59 90  Våg/omlastning/ÅVC: 044-790 59 80 

Adress: Östra Göinge Renhållnings AB – Avfallsanläggningen 2373 C Kattarp 289 92 Broby 
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