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Välkommen till Österlen!
Och välkommen till oss som kund på Österlens 

Kommunala Renhållnings AB, ÖKRAB. 

Det är vi som ansvarar för renhållningen i 

Simrishamns och Tomelilla kommuner. 

Avfallshantering, renhållning och återvinning är kanske inte något 

du ständigt går och funderar över. Även om det är något du dagligen 

berörs av. 

En fungerande renhållning är en viktig kugge i vår strävan efter ett 

mer hållbart samhälle och ett grönare Österlen. En förutsättning för 

att lyckas är att vi alla hjälps åt. I den här broschyren berättar vi hur. 

All information finns också att hitta på vår hemsida okrab.se. Vi har 

även en kundtjänst dit du alltid kan vända dig om du undrar över 

något.

Trevlig läsning!
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Kundnr:

Hämtningsadress:

HÄMTNING AV HUSHÅLLSAVFALL

Restavfall:

.................. st 140 liter

.................. st 190 liter

.................. st 370 liter

.................. st 660 liter

.................. st 370 liter delat mat/restavfall

Matavfall:

.................. st 140 liter

HÄMTNINGSDAG

.................. dag

 Veckohämtning

 14-dagarshämtning

  Udda veckor

  Jämna veckor

 Fritidshämtning 15 tömningar/år

  Udda veckor

  Jämna veckor

Kärl ska vara placerat

med hjul och handtag mot

väg/gata där hämtningsfordonet 

stannar, senast kl. 06.00 då

tömning ska ske.

Tänk på!
Vid veckor med helgdagar kan 

tömning ske på annan dag.  

Läs mer och sök på din 

adress i tömnings-

kalendern på

okrab.se.

3Med reservation för eventuella ändringar.



4

MATAVFALL & RESTAVFALL
De hushållssopor som ska kastas i avfallskärl vid din fastig-

het är dels matavfall och dels sådant avfall som varken är 

matavfall eller annat återvinningsbart – det vi kallar för 

restavfall. Restavfallet paketeras i vanliga soppåsar och 

kastas i kärlet eller facket för restavfall, medan matavfallet 

läggs i speciella bruna matavfallspåsar innan de slängs i 

kärlet eller facket avsett för matavfall. De bruna pappers-

påsarna ingår för övrigt i ditt abonnemang. 

Dammande avfall, t.ex. kattsand, strö från husdjursburar 

och aska ska paketeras väl.

Hushållssopor...

AVFALLSKÄRLEN
Avfallskärlen finns i olika storlekar och utföranden och vilken 

modell du har beror på var din fastighet ligger. Bor du i en 

tätort har du ett separat brunt kärl för matavfall. På lands-

bygden används däremot oftast ett delat 370 liters kärl. 

Du hittar de olika alternativen på Ökrabs hemsida.

Bra att känna till vad gäller själva kärlen:

- Var rädd om dem. Kärlen ägs av Ökrab och lånas ut 

till dig som kund. Vi förutsätter att du, liksom alla våra 

andra kunder, är rädd om våra kärl så att de sköts om och 

rengörs vid behov, precis som om de vore dina egna. 

- Storleken har betydelse. Avfallet som slängs ska 

få plats i kärlen och locken ska gå att stänga. Har du 

ett för litet kärl kan du kontakta vår kundtjänst för att 

beställa ett större. Om du behöver ändra abonnemang/

byta kärl, besök vår hemsida.

TIPS!

Vad som klassas som mat- 
respektive restavfall finns 
att läsa på vår hemsida 
okrab.se.



TÖMNING AV KÄRLEN
Hur ofta kärlen töms beror på ditt abonnemang. 
Att se till att dina kärl töms och avfallet tas om 
hand tillhör våra huvudsakliga uppgifter. 

Bra att känna till vad gäller tömning:

- Kärlen vid gata/väg där sopbilar stannar.  
För att få dina kärl tömda ska de stå på hårdgjort underlag 
med hjulen och handtagen vända ut mot gatan eller vägen.

- Morgonpigg? Senast klockan 06.00 på tömnings- 
dagen ska kärlen vara utställda för att de säkert ska bli tömda.  
Ett tips är att ställa ut dem på plats redan kvällen innan. 

- Sopbilar är stora. Se till att hämtningsfordonet verkligen 
kan komma fram till dina kärl, se skiss till höger.

- Inte tömt? Om kärlen trots allt inte tömts under din 
tömningsdag, låt de stå kvar på plats och kontakta vår 
kundtjänst så hjälper vi dig. 

- Storhelg? Under storhelger kan tömningsdagarna vara 
ändrade. Kolla på vår hemsida okrab.se eller i broschyren 
”Till dig som kund” som du får tillsammans med fakturan.

-  Tömningskalender! Exakt tömningsdag hittas enklast 
i tömningskalendern på okrab.se.
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TÄNK PÅ...
...att det ska vara snöröjt 
och halkbekämpat vid

vinterväglag.

ccc
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TRÄDGÅRDSAVFALL 
Trädgårdsavfall såsom löv, kvistar, häck- och gräsklipp 
får inte kastas i kärlen för rest- och matavfall. Det 
måste istället antingen komposteras, köras iväg till 
återvinningscentral eller läggas i kärl avsett för träd-
gårdsavfall. 

För ett trädgårdsavfallskärl krävs ett trädgårdsavfalls-
abonnemang som du beställer hos vår kundtjänst.

Det finns två olika kärlstorlekar att välja på, 190 
respektive 370 liter, och kärlen töms varannan vecka 
mellan vecka 11 och 48. Tänk på att kärlen inte får 
bli för tunga, max 40 kg för ett 190 l kärl resp. 
75 kg för ett 370 l kärl. Och precis som för kärlen 
för hushållsavfall ska trädgårdsavfallskärl stå ute vid 
gata/väg där hämtningsfordonet stannar senast 
klockan 06.00 på tömningsdagen.

TIPS!

Hämtningsschemat för 
trädgårdsavfall skickas ut 
tillsammans med vårens 
faktura. Exakt tömnings-
dag kan också sökas upp 
på okrab.se.
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ÅTERVINNING
VAD SKA ÅTERVINNAS?

Allt som inte kastas i kärlen för hushållsavfall och träd-

gårdsavfall eller lämnas in som farligt avfall ska återvinnas. 

Det gäller alltså tidningar, förpackningar av papper, plast, 

metall och glas samt grovsopor.

VAR LÄMNAR JAG IN DET SOM SKA ÅTERVINNAS?

I Simrishamns och Tomelilla kommuner finns det ett flertal 

återvinningstationer där tidningar och förpackningar ska 

lämnas. Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- 

och Tidningsinsamlingen (FTIAB), mer info finns på ftiab.se.

Det finns även tre stycken bemannade återvinnings-

centraler, två i Simrishamns kommun och en i Tomelilla 

kommun, som tar emot grovsopor, trädgårdsavfall och  

farligt avfall. Dessa drivs av Sysav som nås på sysav.se 

eller 040 – 635 18 00 för frågor och öppettider.
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 FARLIGT AVFALL
Vad klassas som farligt avfall? 

Allt som är så pass giftigt och farligt för miljön att det 

måste tas om hand på ett särskilt sätt, exempelvis

batterier, glödlampor, sprayburkar, spillolja, färg 

och elektronik.

Var kan jag lämna in farligt avfall?

Återvinningscentraler

De tre återvinningscentralerna i Simrishamn, Tomelilla 

och Måsalycke tar hand om ditt farliga avfall. För öppet-

tider och information, se Sysavs hemsida sysav.se eller 

ring 040 – 635 18 00. 

Samlaren

Samlaren är ett insamlingsskåp för el-avfall som står i ett  

antal matbutiker runt om på Österlen, exakt vilka hittar du  

på Sysavs hemsida. Där kan du lämna glödlampor och  

andra smålampor, lågenergilampor, småbatterier och  

småelektronik såsom mobiltelefoner, eltandborstar, rak-

apparater och liknande.

 

Farligt Avfall-bilen

Som en service till dig och våra andra kunder kommer den så 

kallade Farligt Avfall-bilen från Sysav till Österlen, där den  

under ett par dagar kommer att stå uppställd på flera olika 

orter. Exakt var och när finns att läsa på hemsidan och i ny-

hetsbreven ”Till dig som kund” som skickas till dig till- 

sammans med fakturan under vår och höst.

Hämtning av vitvaror

När kylen, frysen, diskmaskinen eller någon annan av hushål-

lets vitvaror gjort sitt och ska kasseras behöver du som kund 

inte själv forsla bort dem till en återvinningscentral. Istället 

kommer vi hem till dig och hämtar dem. Kostnadsfritt! Du kan 

samtidigt passa på att lämna annan elektronik som ska kastas, 

exempelvis TV-apparater, borrmaskiner eller dammsugare. 

Beställning görs på vår hemsida, via mejl eller telefon.
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SLAMTÖMNING
Tömning av slamavskiljare, köksbrunnar, minireningsverk 

och slutna tankar sker obligatoriskt en gång per år av 

Ökrabs entreprenör för slamtömning, Ragn-Sells.  

Varje planerat tömningstillfälle meddelas i god tid. 

Bra att tänka på vad gäller slamtömning:

-  Slambilar är stora och tunga! Vägen måste vara 

framkomlig och kunna bära en tung slamtömningsbil. 

Se skiss på sidan 5 om vilka mått som gäller.

-  Hjälp slamtömmaren hitta rätt! En brunn som ska 

slamtömmas ska vara lätt att både hitta och nå. Locken 

behöver därför vara tydligt markerade med skylt eller 

pinne. Det måste också vara klippt och röjt fram till och 

runt omkring brunnen.

- Tungt lock? Sitter det ett riktigt tungt lock över din 

brunn behöver detta bytas ut. Maxvikten är 35 kg för lock 

som kan skjutas åt sidan och 15 kg om det måste lyftas bort.

- Mer slam? Behöver du extra tömning beställer du det 

hos Ökrab. Antingen på hemsidan, via mejl eller på telefon 

0414 – 285 70.

- Akut? Vid akut behov av tömning under kvällar och 

helger, ring Ragn-Sells jourtelefon 040 – 28 23 26.

- Vem får tömma? Tömning av enskilda avlopp som 

slamavskiljare, köksbrunnar, minireningsverk och slutna  

tankar får endast utföras av Ragn-Sells.

TÄNK PÅ!

Slambilar är stora. Och tunga. 

Det är viktigt att vägen där 

bilen ska köra tål tung trafik. 

Och att det är ordentligt röjt 

från sly och grenar. Det ska 

vara fritt 3,5 meter i sidled 

och 4,7 meter i höjd.



SAMARBETE MED
SKOLOR
Som ett led i att öka medvetenheten om miljö i 

allmänhet och återvinning i synnerhet arrangerar 

vi årligen flera aktiviteter för kommunens mellan-

stadieklasser. I ”Sladdjakten” inbjuds klasserna 

att samla in uttjänt småelektronik och batterier 

och de bästa klasserna belönas med ett tillskott 

till klasskassan och ett diplom.

Årligen kastas tusentals ton med fullt ätbar mat 

och detta matsvinn vill vi minska.  

I “Resterkocken” utmanar Sysav, i samarbete 

med dess ägarkommuner, klasserna att göra ett 

recept på mat som annars skulle kastas. En jury 

utser de bästa recepten och vinnarna får pengar 

till klasskassan.

Varje år erbjuder även Ökrab samtliga elever i års- 

kurs 5 att kostnadsfritt göra ett studiebesök på 

Sysavs anläggning i Malmö. Detta gör vi för att 

öka medvetenheten om nyttan med sortering 

och återvinning av avfall.
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   MER INFORMATION
På vår hemsida okrab.se hittar du fler detaljer kring 

informationen i broschyren och mängder med annan 

nyttig och värdefull information gällande renhållning 

och miljö.

Här hittar du exempelvis den gällande renhållnings- 

ordningen som innehåller mål, strategier och regler för 

avfallshanteringen i våra kommuner.  

Vi ser helst att du betalar din faktura via e-faktura 

då detta är det mest miljövänliga alternativet men 

du kan även betala dina fakturor via autogiro eller 

andra alternativ.

Eget omhändertagande 

Bestämmelser om eget omhändertagande av slam, rest- 

eller matavfall samt undantag från renhållning regleras i 

renhållningsordningen.  För information och blanketter 

kontakta Ystad-Österlenregionens miljöförbund, 

0417-57 35 00. 

Se även deras hemsida, ystadosterlenmiljo.se.
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Med hjärtat för det
gröna Österlen.

ÖKRAB

5 cm

w w w . o k r a b . s e

Österlens Kommunala Renhållnings AB

Måsalycke avfallsanläggning, Måsalyckevägen 6 • 277 45 S:t Olof • kundservice@okrab.se • okrab.se • 0414-285 70
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