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Från januari 2009 kommer det regio-
nala avfallsbolaget Rambo AB att ta 
hand om allt deponibart och bränn-
bart avfall i Strömstad kommun.

- Det är glädjande att höra att Ström-
stad kommun kan ligga kvar med 
oförändrade avgifter för hushållens 
avfallshantering och vi är stolta att vi 
kunde bidra till det, säger Roland For-
num, vd Rambo.

Rambo ägs gemensamt av Tanums, Sotenäs, 
Lysekils och Munkedals kommuner. Genom 
att kunna erbjuda bästa avsättningsmöjlig-
heter för avfallet och bästa pris i hård kon-
kurrens fi ck man uppdraget att ta hand om 
avfallet de närmaste fem åren. Sedan fl era år 
har Rambo även insamlingsentreprenaden för 
förpackningar i Strömstad kommun.

- Jag hoppas och tror att Strömstad kom-
mun går med i Rambofamiljen och får ner 
priset med ytterligare 15 procent. Här fi nns 
ytterligare miljoner att spara. Vi ska alltid 
vara bäst och billigast på hemmaplan.

Ett gemensamt ägt avfallshanteringsbolag i 
Norra Bohuslän hade underlättat arbetet med 
ett vinnande kretslopp i regionen.

Avfall blir till energi
Förutom en deponianläggning i Lysekil har 
Rambo även ett avtal med Uddevalla Energi 
AB för att leverera brännbart avfall till deras 
helt nya och toppmoderna avfallskraftvärme-
verk i Lillesjö i Uddevalla.

- Därmed ersätts transporter som tidigare 
gick till Lidköpings värmeverk. Det innebär 
att vi minskar koldioxidutsläppen vid trans-
port av brännbart avfall med över 60 procent 
per år. Vi kommer att leverera ca 30 000 ton 
till avfallsverket under 2009. Avfall som blir 
till elektricitet och fjärrvärme, förklarar Ro-
land Fornum.

Grattis till besparingen Strömstad!
”Tillsammans sluter 
vi cirkeln …”

rambo@rambo.se
www.rambo.se

Fakta Rambo: 

Regional Avfallsanläggning i Mellersta 
Bohuslän AB (Rambo) är ett kommunalt 
avfallsbolag som bildades 1981 och som 
gemensamt ägs av Lysekil, Sotenäs, Ta-
num och Munkedals kommun. 

Rambo har som verksamhet att om-
händerta, transportera och/eller behandla 
avfall från hushåll, industrier och andra 
verksamheter i de fyra kommunerna.

Rambo är såväl miljöcertifi erade en-
ligt ISO 14001 som miljöregistrerade 
enligt EMAS  - först i landet bland tradi-
tionella avfallsbolag.

Rambo är dessutom certifi erade enligt 
ISO 9001 och AFS 2001:1 (kvalitet resp. 
arbetsmiljö).

Strömstad Trävaruaffär har blivit en 
given mötesplats för många byggmäs-
tare och privatpersoner. 

- Sedan i maj är vi även med i Bygg-
trygg-kedjan – något som bara ger 
fördelar för våra kunder, säger ägare 
Peter Heie.
Strömstad Trävaruaffär är en butik som all-
tid erbjuder kunderna hög kvalitet, personlig 
service och konkurrenskraftiga priser. Som 
ny medlem i Byggtrygg kedjan förbättras in-
köpspriserna och produkturvalet ytterligare.

Strömstad Trävaruaffär är alltid noga med 
valet av leverantörer och samarbetar med ett 
fl ertal välrenommerade svenska tillverkare. 

- Vi har alltid eftersträvat att vara en riktig 
bygghandel, nu också med ett utbud så nära 
en traditionell järnhandel som möjligt. Genom 
förvärv har vi därför utvecklat vårt utbud av 
järnvaror: mer verktyg, mer gasutrustning, 
bredare utbud av elmaskiner och handverktyg 
och dessutom försäljning av ammunition.  

Trädgårdsbelysning
Ett segment som växer är mark- och trädgårds-
belysning. Allt fl er vill inreda sin utemiljö.

En given mötesplats i Strömstad

- Vi erbjuder numera hela in-lites sortiment. 
Ett företag som specialiserat sig på att formge 
och tillverka uthusbelysning av hög kvalitet 
för trädgård, hem och utomhusmiljöer.

Fyllt på inför jul
För Strömstad Trävaruaffär är en nära rela-
tion till proffsmarknaden viktig och ett sätt att 
erbjuda rätt produkter till rätt pris. Företaget 
förser många arbetsplatser med byggmaterial, 
exempelvis Vägverket Produktions bro- och 
pumphusbyggen vid E 6 samt den nya Sjö-
räddningsstationen.

För att möta en ökad efterfrågan, inte minst 
inför julhandeln, utvidgar företaget öppet-
tiderna till kl. 9-15 lördagar och kvällsöppet 

Tångenvägen 3
Tel: 0526-623 80

www.stromstadtra.se
Strömstad Trävaruaffär – nu i Byggtrygg-
kedjan och med utökade öppettider.

Strömstad Trävaruaffär 
– mer än du tror:

• Bygghandel: trävaror av hög kvalitet 
– basvaror/förädlat/snickerier.
• Butik: Det mesta som privatpersoner 
och proffs behöver.
• Utställning: dörrar, fönster och golv. 
• Färg med tillbehör. 
• Cement- och betongsortiment: Från 
standardcement till marksten. 
• Allt till taket: Underlagspapp, ytpapp, 
vägg- och takplåt, regnvattensystem, 
hängrännor m.m.
• Skivsortiment: gipsskivor, spånskivor, 
och plywood 
• Isolering 
• Gas: Ombud/försäljningsställe för AGA 
Gas och Gasol 
• Foder: Häst-, hund-, får- och hönsfoder.
• Torv och strömaterial.
• Värmepellets: Störst i Strömstad.
• Fyrverkeri: Fullt sortiment.
• Markbelysning, in-lites hela sortiment.
• Elonbutik: Vitvaror, hushållsprodukter 
m.m.
• Ammunition.

Fakta Byggtrygg: 

Byggtrygg AB etablerades hösten 1980. 
Bolaget är ett servicebolag för ett drygt 
70-tal enskilda byggfackhandlare som är 
delägare i Byggtrygg AB. Delägarefö-
retagen är verksamma över hela landet, 
från Ystad till Kiruna, med tillsammans 
ca 100 försäljningsställen. Kedjan om-
sätter tillsammans ca 2,5 miljard

Strömstad Trävaruaffär har som Elonbutik, fördubblat sin utställningsyta för vitvaror. På i 
bilden ägaren Peter Heie.

torsdagar från och med november. Vardagar 
är Strömstad Trävaruaffär, med tio medarbe-
tare, öppet kl. 07-17.


