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Så här går det till
Småbatterier, småelektronik och lampor samlas in i 
plastbackar och lysrör samlas in i lysrörstub av papp 
eller i fat. Backarna placeras med fördel i tillhörande 
väggställ* men kan också ställas på golvet eller på en 
hylla. Du kan välja på storlekarna 24 l och 42 l på 
backarna. De backar som passar i väggstället är på 24 l. 
När behållarna börjar bli fulla beställer du hämtning 
hos Kretslopp och vattens kundservice. 

Detta ingår i tjänsten:
• Hämtning av småbatterier, småelektronik, lampor  
 och lysrör på beställning.
• Plastbackar till småbatterier, småelektronik och  
 lampor.
• Behållare till lysrör (lysrörstub eller fat).

Du måste själv montera väggstället.

Gör så här för att komma igång:
Hitta en bra placering av behållarna, tänk på att 
de ska vara tillgängliga både för boende och 
hämtpersonal.

Beställ behållare och eventuellt väggställ av vår 
kundservice.

Informera de boende om insamlingen.

Beställ hämtning
Beställ hämtning av behållarna innan de är överfulla. 
Hämtning görs normalt inom tre arbetsdagar mellan  
kl 6.30 och 15.00. Uppge ditt namn och telefon
nummer så att vår entreprenör kan kontakta dig om  
det behövs. Se till så att det inte finns några hinder i 
vägen för hämtpersonalen.

Att ordna insamling av småbatterier, småelektronik, lampor och lysrör 

uppskattas av de boende. Den här typen av avfall inkluderar bl a mobil-

telefoner, laddare, elsladdar, batteridrivna leksaker och eltandborstar 

och det kan innehålla både värdefulla och skadliga ämnen. Därför är 

det viktigt att det tas omhand och återvinns på ett säkert sätt.
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* Väggställ ingår inte i tjänsten, men dessa kan du beställa av Kretslopp och vatten till självkostnadspris.
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En gratis tömning per år
Du betalar ingen årsavgift för hämtning av små 
batterier, småelektronik, lampor och lysrör utan du  
får en gratis, obligatorisk tömning per år och därefter 
betalar du en fast avgift för varje gång du beställer 
hämtning. Extra kostnader kan tillkomma om det 
finns felsorterat material i behållarna eller om det 
finns något hinder i vägen vid hämttillfället som gör 
att avfallet inte kan hämtas. Aktuella prisuppgifter 
finns i avfallstaxan på goteborg.se. Du kan också 
kontakta Kretslopp och vattens kundservice. 

Rent, helt och fräscht
Håll behållarna och utrymmet rent och fräscht så blir 
det trevligare både för de boende och för hämtperso
nalen. Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om 
någon behållare går sönder.

Informera mera!
Det är viktigt att informera de boende om insamlingen 
och hur de ska sortera. Dekaler ska finnas på alla 
insamlingsbehållare när du får ut dem. 

Sortera rätt!
Det är viktigt att avfallet är rätt sorterat och ligger  
i respektive behållare vid hämttillfället. Gör gärna  
en besiktning innan hämttillfället och se om något är 
felsorterat och behöver sorteras om. 

Vad händer med avfallet när vi hämtat det?
Avfallet transporteras till en återvinningsanläggning 
där det sorteras och demonteras. Demonteringen görs 
för att ta bort miljöfarliga ämnen och för att separera 
olika material som t.ex. metaller, plaster och glas så att 
de ska kunna återvinnas och användas för tillverkning 
av nya produkter.

• lampor

• lysrör

• småbatterier

• småelektronik

Produkter  
som omfattas 
av tjänsten

Kontakta oss!
Tveka inte att kontakta oss på Kretslopp och vatten 
om du vill ha råd och hjälp med placering av behållare 
eller hur du kan informera de boende. Vi kommer  
gärna och hjälper dig.

Plastback 24 l

Behållartyper

Insamlingsbehållare för lysrör

Fat med kryss för lysrör

Höjd .................................900 mm
Diameter ........................600 mm

Väggställ

Höjd ....................... 1170 mm

Plastback 42 l

Höjd ........................300 mm
Bredd .....................560 mm
Djup ........................360 mm

Höjd ........................ 330 mm
Bredd .....................390 mm
Djup ........................ 280 mm

Lysrörstub
Utdragbar tub av papp

Höjd fullt utragen  .... 1400 mm
Diameter ........................300 mm

Kretslopp och vattens kundservice
Box 123, 424 23 Angered
031-368 27 00, mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9–16
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se


