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RAM avtal Ragn-Sells 
 
MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till 
bra rabatter köpa de tjänster som Ragn-Sells erbjuder, såsom avloppsrensningar, transporter, 
avfallshantering, kärltvätt m.m. Läs mer i bifogad broschyr vilka tjänster Ragn-Sells erbjuder. 
 

För att Ni ska få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. 
 
Tveka inte utan kontakta Ragn-Sells redan idag! Ni beställer det Ni vill ha hjälp med på telefon 
018-780 43 20. 
 
Har Ni frågor om RAM avtalet så kontakta mig eller Hilde Björnstad på Ragn-Sells. Hilde når Ni på 
021-370 77 80, 073-093 93 23 eller via e-post hilde.bjornstad@ragnsells.se 
 
 
Med vänlig hälsning 
MälardalensBostadsrättsFörvaltning 
 
 
Pontus Gunnarsson 
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Det här kom just,  

kontakta Ragn-Sells!



Hållbar utveckling – gemensamt mål för framtiden!
Våra barn har rätt att förvänta sig ett större ansvarstagande av oss. Väljer du Ragn-Sells som  
miljöpartner kan du som fastighetsägare, samfällighet eller bostadsrättsförening ge hushållen  
möjlighet att aktivt delta i att hålla kretsloppet igång.

På sikt kan ingen slänga sopor osorterat. Vi erbjuder enkel och trygg sortering inne i eller i  
anslutning till er fastighet. Vi följer Sveriges och EUs mål för hållbar utveckling men tar gärna  
ett extra steg för att visa vägen.

Ragn-Sells är ett heltäckande, familjeägt företag som arbetar med hantering av avfall och rest- 
produkter – vi har varit aktiva ”miljökämpar” länge och är idag ledande inom många viktiga  
områden. 

I vår värld utvecklar vi ständig nya system för att tillsammans med våra kunder genomföra  
praktisk, kostnadseffektiv och miljöriktig hantering av avfall och restprodukter. 

En viktig del i arbetet är vår satsning på kunskapsutveckling som gör oss till specialister på  
miljölagstiftning som leder till att vi kan hjälpa våra kunder att följa lagar och förordningar.

Detta har lett till att många fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommuner valt  
Ragn-Sells som miljöpartner – det är vi väldigt stolta över!

Vår kretsloppsfilosofi
Minimera uppkomsten av avfall

Återanvändning i största möjliga mån

Återvinning av det som inte kan återanvändas

Energiutvinning av det som inte kan återvinnas

Säker deponering av det som av miljöskäl måste tas ur kretsloppet

•

•

•

•

•



Vi har kloka system för källsortering i bostäder
Ragn-Sells ger dig fungerande system för din avfallshantering. Vi kan dessutom effektivisera  
driften i bostaden genom en noggrann stam- och avloppsrensning.

Ett hållbart system – likt ett smörgåsbord omfattande alla de sorteringar vi behöver göra för  
att nå ett hållbart samhälle på lång sikt. Där det inte är möjligt att klassificera tar vi hand om 
avfallet som deponi och sorterar vidare på våra anläggningar.

Hör av dig så går vi igenom Dina val…

Tidningar/journaler
Grovsopor

Elavfall

Färgat glas

Pappersförpackningar

Metallförpackningar
Ofärgat glas

Plastförpackningar

Stamspolning & rörinspektion



Ragn-Sells tar hand om ert avfall!
Vi gör det med rätt utrustning, erfarenhet och kompetens – för fastigheter, handel  

och kommersiella lokaler. Du ser vårt rika utbud här:

Utrustning
Kärl i anpassad storlek med  
enkel färgkodning, identifiering  
och låsbarhet.

Skyltning

Skriftlig information

Balpressar

Komprimatorer

Batteriholkar

Containrar i anpassad storlek

Specialcontainrar

Storsäck för byggavfall

Sortering
Allt sorterat material till  
förpackningsinsamlingen

Organiskt avfall

Brännbart avfall

Ej brännbart avfall

Farligt avfall
Småbatterier

Blybatterier

Ljuskällor, glöd- och lågenergilampor  
och lysrör

Elektriskt och elektroniskt avfall

Vitvaror

Färg och sprayburkar

Kemikalierester
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Tjänster
Källsortering

Transporter

Städning av rum

Godshantering/godsregistrering

Intern avfallshantering

Behandling, administration

Statistik/dokumentation

Kärltvätt

Högtrycksspolning med hetvatten

Filminspektion av rör

Fasadtvätt/klottersanering

Markrenhållning sommar/vinter

Garagestädning

Sugning och blåsning av alla  
våta och torra material

Cisternkontroll/rengöring/service

Konsultation
Dimensionering

Projektering

Utbildning

Utvecklingsdialog

Informationsträffar

Kemitjänster

Säkerhetsrådgivning

Miljöjuridik

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Din bästa miljöpartner för Din avfallshantering

018 - 780 43 20 – uppsala.kundtjanst@ragnsells.se
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