
 

Abonnentnummer:  _______________________

Hämtningsadress:    _______________________

       HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL 

  
Restavfall:  Matavfall: 

___  st 140 liter ___ st 140 liter 

___  st 190 liter  

___  st 370 liter  

___  st 660 liter  

   

Hämtningsdag: _________ dag 

   Veckohämtning  

   14-dagarshämtning

    Udda veckor

    Jämna veckor 

   Fritidshämtning 15 tömningar/år 

    Udda veckor

        Jämna veckor

Kärlet ska placeras vid vägen, med hjulen utåt gatan, 

senast kl 6.00 på hämtningsdagen.

Vid veckor med helgdagar kan hämtning ske på annan 

dag. Information om detta finns på Ökrabs hemsida, 

www.okrab.se. 

Reservation för eventuella ändringar.

ÖKRAB,  Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag, är  
Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma avfalls-
bolag. Ökrab ansvarar för renhållningen här på Österlen.

Avfall och renhållning
Välkommen till Österlen.
Denna broschyr är till för 
att underlätta för dig att 
komma igång med sor-
tering och återvinning i 
kommunen.

Återvinning
Vi på Ökrab månar om 
en bättre miljö och vill 
därför att avfallshan- 
tering ska vara en del 
av ett hållbart sam-
hälle. 

Till dig som abonnent 



Hämtning av hushållsavfall
Vid en- och tvåfamiljsfastigheter töms sopkärlen varannan vecka. Detta kräver 
att du källsorterar och tar tillvara på allt återvinningsbart material. Matavfalls-
insamling införs successivt i Simrishamns och Tomelilla kommuner. Boende i 
områden där det ej införts informeras när det är deras tur.

 
Vid hämtningen skall sopkärlen vara placerade ute vid 
gatan eller trottoaren, med hjulen utåt, senast kl 6.00 på 
hämtningdagen (undantag görs för rörelsehindrade om 
så begärs). Tänk på att vid vissa veckor med helgdagar, 
såsom påsk, midsommar, jul- och nyår, kan det bli änd- 
rade hämtningsdagar. Information om ändrad hämt-
ningsdag hittar du i vårt informationsblad ”Till dig som 
kund” samt på vår hemsida www.okrab.se. 

Dela kärl
För dig som har eget sopabonnemang finns det möjlighet att dela kärl med en 
granne. Delning innebär att man delar både på restavfalls- och matavfallskärlet 
samt att de är uppställda på ett och samma ställe vid tömning. Gå in 
på vår hemsida, www.okrab.se, och hämta hem blanketten för 
anmälan om gemensamt kärl eller ring vår kundtjänst. Båda 
hushållen faktureras grundavgiften samt delad hämtningsavgift.

Sopbil med två fack!
Sopbilen som hämtar avfall där mat-
avfallssortering införts har två fack,  
ett för restavfall och ett för matavfall. 
Ragn-Sells kan på så sätt tömma  
både kärlet för matavfall och kärlet  
för restavfall vid samma tillfälle.

Fritidsboende
Som fritidsboende kan du även få fritidsabonnemang. Detta innebär att 
hämtning sker varannan vecka under perioden vecka 18-38 respektive 

19-39 samt vid fyra tillfällen därutöver: vecka 
9/10 samt udda/jämn vecka efter påskhelgen,  

all helgonahelgen och nyårshelgen.

Max  
40 kg



Sortering av matavfall
Matavfall är allt som blir över, och inte kan sparas, när du ätit  
eller lagat mat. Lägg allt matavfall i papperspåsen. Låt det rinna 
av en stund först om det är blött. Fyll påsen till den streckade 
kanten, vik ihop påsen, kläm till klisterremsan och kasta den sedan 
i det bruna kärlet för matavfall. Byt påsen ofta, minst var tredje dag.

Matavfall [exempel] 
• Alla matrester (tillagade eller råa)
• Grönsaker, rotfrukter och frukt
• Ris, mjöl, pasta
• Kött och mindre ben från kött, 

fisk och fågel
• Ägg och äggskal 
• Skaldjursrester 
• Bröd, kex, kakor och bullar 
• Mejeriprodukter och matfett
• Kaffesump och kaffefilter 
• Tesump och tepåsar
• Popcorn, godis och choklad
• Servetter och hushållspapper 

Behöver du nya påsar?
Kläm i god tid fast en tom matavfallspåse i locket på matavfallskärlet så 
lämnar chauffören en ny årsförbrukning av påsar vid någon av de närmaste 
tömningarna. Bor du i lägenhet kontaktar du istället din hyresvärd eller vakt-
mästare. Matavfallspåsar finns även att hämta på din återvinningscentral. 

Ta hand om ditt kärl
• Tänk på att spola av kärlet emellanåt när det är nytömt. Tvätta eventuellt  

med ättikslösning och låt kärlet torka innan det används.
• Vid kall väderlek kan påsarna frysa fast i kärlet. Det kan förhindras genom 

att lägga en tidning i botten av kärlet. Skaka gärna kärlet före tömningen.
• Vid varma sommardagar - försök att placera kärlet på en skuggig och 

vädrad plats.

Sopbil med två fack!
Sopbilen som hämtar avfall där mat-
avfallssortering införts har två fack,  
ett för restavfall och ett för matavfall. 
Ragn-Sells kan på så sätt tömma  
både kärlet för matavfall och kärlet  
för restavfall vid samma tillfälle.

Matavfallspåsar med hållare 
Matavfallspåsarna du får av oss är gjorda 
av ett tåligt papper som släpper igenom 
vattenånga men inte vattendroppar. Ställ  
alltid påsen i den bruna hållaren som är  
utformad så att det kommer in luft till 
påsen. Det gör att fukten från matavfallet 
avdunstar. Tänk ändå på att låta matav-
fallet rinna av i vasken innan det läggs i 

matavfallspåsen. Lägg 
tidnings- eller hushålls-
papper i botten eller 
använd dubbla påsar 
om du ska kasta mycket 
blött. 



Eget omhändertagande 
Bestämmelser om eget omhänder-
tagande av slam, rest- eller matav-
fall samt undantag från renhållning 
regleras i renhållningsordningen. 
För information och blanketter 
kontakta Ystad-Österlenregionens 
miljöförbund, 0417-57 35 00.  
Se även deras hemsida, 
www.ystadosterlenmiljo.se.

Avfallskärlen
• Avfallskärlet lånas ut och ägs av ÖKRAB

Du ansvarar själv för skötsel, rengöring eller 
förstört kärl. Det är inte tillåtet att klä kärlen  
med dekaler/plastfilm. 

• Kärlet får inte vara överfullt
Locket ska gå att stänga!

• Kärlet ska placeras vid tomtgränsen
Har du inte kärlet utställt vid gatan eller vägen måste du dra fram det senast 
klockan 6.00 på tömningsdagen för att vara säker på att få det tömt. Hjulen  
ska vara vända ut mot gatan och placerade på en hård yta.

• Om kärlet inte töms
Om kärlet inte töms på tömningsdagen, trots att det varit utställt klockan 6.00, 
så låt kärlet stå kvar och kontakta vår kundtjänst. Vid veckor som innehåller 
helgdagar kan tömning ske på annan dag.

• Körvägen ska vara framkomlig
Klipp träd och buskar så vägen är framkomlig för sopbilen och slambilen. 
Vändmöjligheter måste även finnas. Vintertid ska kör- och gångväg snöröjas 
och halkbekämpas.
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Slamtömning
Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker obligatoriskt en gång 
om året och meddelande skickas ut före planerad tömningsperiod. Extra 
tömning kan utföras efter beställning hos Ökrab, 0414-285 70. Vid akut 
slamtömningsbehov under helgdagar kan man ringa Ragn-Sells jourtelefon, 
040-28 23 26.  

• Tänk på att ha vägen framkomlig för slambilen. 
• Markera brunnslocken med en skylt eller pinne så de är lätta att hitta 

även om chauffören inte varit där tidigare.
• Observera att slamtömning av enskilda brunnar och slutna tankar endast 

får utföras av Ökrabs entreprenör Ragn-Sells.

Komposterbart trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall får inte läggas i sopkärlet för restavfall. För att bli av med 
detta är en egen kompost ett bra alternativ. Har man inte möjlighet att själv 
kompostera, kan man antingen köra iväg det till återvinningscentralerna 
eller beställa ett särskilt trädgårdsavfalls-
abonnemang. Hämtning av trädgårds-
avfall sker varannan vecka under april-
november, totalt 18 tömningar per år,  
och det finns två kärlstorlekar att välja  
på, 190 och 370 liter.  
 
Trädgårdsavfallskärlen skall liksom sop- 
kärlen placeras ut till gatan vid tömning,  
senast kl 6.00 på tömningsdagen.

Vändplats

190 liter

Max  
40 kg

370 liter

Max 
75 kg



Återvinning av tidningar och förpackningar
Tidningar och förpackningar av papper, 
plast, glas och metall ska lämnas på  
närmaste återvinningsstation. Det är  
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen  
(Fti) som ansvarar för dessa stationer  
och på deras hemsida, www.ftiab.se,  
kan du  bland annat läsa om var när- 
maste station finns, hur man sorterar  
samt få information om återvinning. 

Ring Fti:s kundtjänst, tel 0200-88 03 11, om du har frågor eller synpunkter 
om sortering eller på återvinningsstationerna.

Pappers-
förpackningar

Plast-
förpackningar

Metall-
förpackningar

Ofärgade glas-
förpackningar

 

Färgade glas-
förpackningar

 

Tidningar



Gratis hämtning av vitvaror
Kylskåp, disk- och tvättmaskiner, frysboxar och spisar kan vara svåra att 
själv transportera och därför erbjuder vi gratis hämtning av dessa. Denna 
tjänst ingår i grundavgiften du betalar för ditt renhållningsabonnemang. 
Möjlighet finns också att, vid samma tillfälle, även lämna elektriska apparater 
som till exempel TV-, radio- och videoapparater, dammsugare eller borr-
maskiner. Ring oss för information och bokning!

Läkemedel och kanyler
Det är endast sprutor och kanyler utan sprutspetsar som får läggas  
i restavfallskärlet. Sprutspetsarna ska läggas i särskilda behållare som 
tillhandahålls av apotek. Det är även dit du lämnar den fulla behållaren 
och gamla mediciner. Kontakta ditt apotek för mer information.

Återvinningcentralerna
Grovsopor från hushållen lämnas 
kostnadsfritt på närmaste åter- 
vinningscentral. Till grovsopor  
hör allt som inte får plats i sop- 
kärlen, till exempel möbler, cyklar,  
mattor och större leksaker. Här kan  
även trädgårdsavfall och farligt avfall  
lämnas. 
För öppettider ring Sysavs kundtjänst,  
040-635 18 20, Sysavs telefonsvarare,  
0771-27 20 70, eller gå in på deras hemsida  
www.sysav.se.

Ta hand om ditt farliga avfall
Farligt avfall såsom batterier, lågenergilampor, sprayburkar, spillolja, färg och  
elektronik lämnas på din återvinningscentral.

Två gånger per år samlas farligt avfall  in på försök med en insamlings-
bil, Farligt avfall-bilen. Orterna som besöks samt mer information om 
tider finns på vår hemsida och i vårt nyhetsblad ”Till dig som kund” 

som du får med din faktura.

Fotograf: 
Andreas Offesson



 

Österlens Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB

Kundtjänst   0414-285 70
E-post           kundservice@okrab.se
Faxnr            0414-605 61
Hemsida www.okrab.se
Postadress   Måsalycke avfallsanläggning, 277 45 S:t Olof

Till dig som kund
Två gånger per år skickar vi ut vårt informationsblad ”Till dig som kund”. 
Där kan du läsa mer om aktuella händelser inom renhållning och återvinning. 
Informationsbladet kommer tillsammans med din faktura.
 
 
Renhållningsordningen 
Avfallshanteringen i Simrishamns och Tomelilla kommuner regleras i renhåll-
ningsordningen. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter  
om avfallshantering. I avfallsplanen finns åtgärder för att minska avfallets  
mängd och farlighet. 

Renhållningsordningen finns att ladda hem på vår hemsida, www.okrab.se. 
 
 
www.okrab.se
Besök gärna vår hemsida, där du hittar mer aktuell avfallsinformation. 


