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VAD GÖR RAGN-SELLS FÖR ER? 

Vi hjälper till med internhantering, information, 
utbildning inom miljöområdet med fokusering på 
källsortering, tar emot extra beställningar.  

I partnerskap med Vasakronan kan vi vara behjälpliga 
med information och råd om andra tjänster som 
tex storsäckar och containers. Ring gärna för 
mer information. För rådgivning och hänvisning 
beträffande avfall och andra uttjänta produkter som 
ej ryms eller finns representerade i Miljöstationerna 
eller Prisbilaga, kontakta vår Entreprenadpersonal 
som finns på plats i gallerian.

ÅTERVINNINGSGARANTI  

Ragn-Sells lämnar återvinningsgaranti på allt 
material som är korrekt utsorterat

HYRESGÄSTENS ANSVAR
Hyresgästen ansvarar själv för att sopor sorteras och 
töms i miljöstationen, hyresgästen ansvarar även för 
sina ev. städbolag och entreprenörer. Förpackningar 
måste vara ursköljda/diskade för att de ska gå 
att återvinna samt för att undvika doftproblem i 
miljörummet.
 
Sorteringen börjar redan på kontoret eller i butiken. 
Vår källsorteringsguide är en bra hjälp.

TONERKASETTER OCH ELEKTRONIK 

Tomma tonerkasetter, färgband etc återlämnar 
du till din leverantör för återvinning. Tänk på att 
gammal elektronik (t ex mikrovågsugn, datorer, TV 
och videoapparater) tas om hand av din leverantör, s 
k producentansvar.
 

VID FLYTT OCH RÖJNING
Vid större röjningar, in/utflyttning eller onormalt 
stora kvantiteter kontaktas vår fastighetsansvarige 
för teknik, se kontaktpersoner.
 

ORDNING OCH REDA
Pallar och varuvagnar skall i första hand tas 
tillbaka av leverantören, dessa får inte förvaras i 
miljörummet. Separat utrymme finns i källaren. 
Inget byggavfall, inredning eller farligt avfall 
får ställas i miljörummet utan godkännande av 
Vasakronan eller Ragn-Sells.
 
Vasakronan ansvarar för att miljöstationen är i 
funktion och att tömning sker regelbundet.
 

OBSERVERA
Miljörummet är en utrymningsväg och får inte 
blockeras eller belamras.

 

Centrumhuset (Vasakronan) 
Ragn-Sells entreprenadpersonal   070-927 22 56 
  076-101 79 28 

Ragn-Sells Kundservice  0771-88 88 88 
  kundservice@ragnsells.com



SÅ HÄR KÄLLSORTERAR VI
I CENTRUMHUSET.
Som ett led i Vasakronans miljöarbete finns, i samarbete med Ragn-Sells, 
en miljöstation där du kan sortera sopor i olika fraktioner, se nedan.

Miljöstationen nås antingen genom att ta varuhissen till källaren eller 
från utsidan, Kungsgatan 63-65.

TIDNINGAR OCH JOURNALER
Kataloger, reklamblad, broschyrer, tidningar, magasin.

Kretslopp: Ny pappersråvara för finare papper, tidningspapper och hygienpapper.

 
WELLPAPP
Endast hopvikt wellpapp och kartong.
Kretslopp: Ny pappersråvara till förpackningspapper som sedan användes till att producera nya wellpappskartonger.

GLASFÖRPACKNINGAR – sorteras färgat respektive ofärgat
Flaskor och burkar. OBS! Skilj noga mellan färgat och ofärgat. Kapsyler och metallock läggs i metallbehållaren.
Kretslopp: Råvara till nya glasförpackningar och isolermaterial eller tillsatsmedel i betong.

PLASTFÖRPACKNINGAR – HÅRDA 
Endast förpackningar, rena och torra. Dunkar, flaskor och påsar.
Kretslopp: Ny plastråvara för nya förpackningar, sopkärl, bullerplank, byggmaterial, blomkrukor.

EMBALLAGEPLAST (LDPE/KRYMP-/STRÄCKFILM) – sorteras färgat respektive ofärgat 
Plastfilmen runt pallar och plasten runt inplastade tidningar/kataloger, samt övrig transportfilm, 
krympfilm, sträckfilm, bubbelfilm.
Kretslopp: Råvara för sopsäckar och bärkassar.

METALLFÖRPACKNINGAR
Konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie, lock av metall och kapsyler är exempel på metallförpackningar. 
OBS! Metallburkar med rester av färg eller lösningsmedel ska lämnas som farligt avfall.
Kretslopp: Metallförpackningarna sorteras och processas för att sedan levereras till stål- och metallverk.

DEPONI – utsorterat
Icke brännbart material såsom glas, porslin, keramik och murbruk.
Kretslopp: Trygg deponering på godkända anläggningar.

BRÄNNBART AVFALL
Får endast användas för avfall som inte kan materialåtervinnas, som exempelvis kuvert, plastat papper, klister-
lappar, papper med limrester, frigolit, smutsiga förpackningar, inbundna böcker & post-it. OBS! inget matavfall.  
Kretslopp: Materialet går till energiutvinning.

HUSHÅLLSAVFALL (TOALETT/PENTRYSTÄD, ALLMÄNNA YTOR) OCH MATAVFALL
Avfall som är direkt följd av att personal eller kunder är i butiken (typiskt sett avfall i form av servetter och 
matrester i personalmatsal/kundservering). Detta avfall hanteras av respektive kommun där avfallet uppstår. 
Kretslopp:  Materialet behandlas i enlighet med den kommunala avfallsplanen. Den mest frekvent utnyttjade 
metoden är att skicka materialet till värmeverk för energiutvinning.

MATAVFALL
Kött, fisk, skaldjur, potatis, bröd, äggskal, kaffesump, filter
Kretslopp: Utsorterat matavfall går till biogasproduktion.

FARLIGT AVFALL – VIKTIGT ATT MATERIALEN NEDAN LÄGGS I AVSEDDA KÄRL

MINDRE ELEKTRONIK
Produkter med sladd och batteri. IT, telekom- och kontorsutrustning, TV och video. El- och batteridrivna handverktyg. 
Hushållsapparater. OBS, Ej Toners.  
Kretslopp: Sortering och slutförvaring av farligt avfall. Metall och glas återvinns, plast återvinns eller blir energiråvara.

BATTERIER, BLANDAT
Apparatbatterier och knappceller.
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring.

LJUSKÄLLOR
Glödlampor, lågenergilampor, LED, halogen, lysrör.
Kretslopp: Sortering, upparbetning och slutförvaring av farligt avfall. Metall och glas återvinns.

LYSRÖR
Lysrör
Kretslopp: Lyspulvret samlas in i sluten process. Glas och metall återvinns. 

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA RAGN-SELLS ENTREPRENAD OM 
1.  Ni har frågor kring sorteringen eller vägningen 

2.  Ni har önskemål om prisuppgift från Ragn-Sells att särskilt ta hand om avfallsslag  
 som ej ingår i vågarna och som är Eget ansvar.


