
 

 

 

 

Sjöbo kommun tillhandahåller kärl i ditt avfallsabonnemang. För 
dig som har fastighetsnära insamling av förpackningar i 4-fackskärl 
ingår även insamling av förbrukade batterier och ljuskällor. 
Småbatterier och lampor (vanliga glödlampor, LED-lampor, 
halogenlampor, lågenergilampor med flera) lägger du i respektive 
fack i boxen.  

Boxen hängs på kärl 2 
När boxen börjar bli full hänger du ut den på kärl 2 i samband med hämtning. Det är bara bilen 
som tömmer kärl 2 som har möjlighet att hämta ljuskällor och batterier. På boxen finns två 
plastpiggar som du hänger boxen i på kärlet. På Sjöbo kommuns hämtningskalender 
www.hamtningskalendern.se samt på www.sjobo.se/minasidorvaren kan du se när det är dags för 
tömning av kärl 2. 

Ta in boxen mellan tömningarna 
Boxen förvarar du på lämplig plats inomhus. Till batteriboxen medföljer en hängare som kan 
monteras inomhus på exempelvis en vägg. Plocka in boxen mellan tömningarna då du som 
innehavare av abonnemanget ansvarar för och blir ersättningsskyldig om boxen skulle försvinna. 

Små ljuskällor och batterier 
Det är bara mindre ljuskällor och batterier som ska läggas i boxen och tänk på att inte fylla boxen 
mer än att du kan stänga den. Större ljuskällor och batterier samt annan elektronik, t ex 
mobiltelefoner, sladdar och kablar lämnas på återvinningscentralen eller insamlingsskåpet 
”Samlaren” som finns på ICA Kvantum i Sjöbo och ICA Nära-Hanssons i Lövestad. 

Av säkerhetsskäl är det bra att tejpa ändarna på batterier så de inte överhettas när de rör vid 
varandra. Tänk också på att handskas varsamt med förbrukade ljuskällor. Om de går sönder får 
de inte läggas i boxen utan ska förpackas och lämnas in som farligt avfall på 
återvinningscentralen.  

Om det är felsorterat i boxen och den inte blir tömd, får du sortera om innehållet så att det blir 
rätt och hänga ut boxen igen vid nästa tömning. 
 

När ditt abonnemang upphör 
Den dagen ditt abonnemang upphör är det viktigt att batteriboxen finns kvar, så den kan 
användas av nästa abonnemangsinnehavare. Vi vill inte behöva debitera dig för att ersätta den. 

 
Tack för att du hjälper till att sortera ditt avfall! 

 
Om du har frågor får du gärna kontakta oss på tekniska förvaltningens kundtjänst, telefon  

0416-271 53, via e-post kundtjanstteknik@sjobo.se eller besöka oss på Ommavägen 30 i Sjöbo.  

Batteriboxen 
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