
Till dig som  kund

ÖKRAB
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Österlens Kommunala    
Renhållnings AB
Måsalycke  avfallsanläggning
277 45  S:t Olof

Kundtjänst:
kundservice@okrab.se
0414-285 70 

Telefontider:
Mån-fre:  kl. 9-12, 13-15
Onsdag eftermiddag stängt

Jour slamtömning: 
(kvällar och helger) 
040-28 23 26 

Vid driftstörningar: 
www.okrab.se

ÖPPETTIDER SYSAVS 
ÅTERVINNINGSCENTRALER

Simrishamn & Tomelilla
Måndag  kl 11-18
Tisdag  kl 11-18
Onsdag   kl 11-18
Torsdag  kl 11-18
Fredag   kl 9-15
Lördag  kl 9-15
Söndag  stängt

Måsalycke, S:t Olof
Måndag  kl 7-16
Tisdag   kl 7-16
Onsdag   kl 7-16
Torsdag  kl 7-16
Fredag   kl 7-16
Lördag   kl 9-13
Söndag   stängt

För avvikande öppettider:
www.sysav.se

Aktuella öppettider fi nns även på
Sysavs automatiska telefonsvarare, 
0771-27 20 70.

Hej!
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SID 4

Ord. hämtdag Hämtning sker

Måndag 24/12   >>> Onsdag 26/12

Tisdag 25/12   >>> Torsdag 27/12

Onsdag 26/12   >>> Fredag 28/12

Torsdag 27/12   >>> Lördag 29/12

Fredag 28/12   >>> Söndag 30/12

JULVECKAN v 52

Ord. hämtdag Hämtning sker

Måndag 31/12   >>> Onsdag 2/1

Tisdag 1/1   >>> Torsdag 3/1

Onsdag 2/1   >>> Fredag 4/1

Torsdag 3/1   >>> Lördag 5/1

Fredag 4/1   >>> Måndag 7/1

NYÅRSVECKAN v 1

Ord. hämtdag Hämtning sker

Måndag 7/1   >>> Tisdag 8/1

Tisdag 8/1   >>> Onsdag 9/1

Onsdag 9/1   >>> Torsdag 10/1

Torsdag 10/1   >>> Fredag 11/1

Fredag 11/1   >>> Lördag 12/1

FÖRSTA VECKAN I JANUARI 2019

Hösten ligger 

framför oss på 

vårt vackra Österlen. 

I din hand håller du 

vårt nyhetsbrev för 

höst och vinter 2018 

som du får tillsammans 

med fakturan för 

det andra halvåret. 

Betala gärna
med E-faktur a
Mer än 2000 av våra kunder har 

redan anslutit sig till vår e-faktura 

tjänst. Ett smart och smidigt sätt att 

betala fakturan som sparar både tid 

och naturens resurser. Anmäl dig till 

tjänsten via din internetbank.

Spjutstorp: Nu finns det 

återigen möjlighet att sortera era 

förpackningar vid stationen nära 

Lant & Bygg på Simon Simonssons 

väg.

Hammenhög: Tyvärr måste 

stationen på Brydevägen fl yttas då 

tomten den står på ska bebyggas. 

Arbetet med att hitta en alternativ 

plats pågår för fullt. Tipsa oss 

gärna!

SENASTE NYTT 

ÅTERVINNINGSSTATIONERNA

HÄMTNING UNDER JUL & NYÅR

HÖST/VINTER 2018

E-
FAKTURA



Stort grattis!
Åk 5 på Piratenskolan i Kivik tog hem första 

priset i vår tävling “Sladdjakten 2018”. 

Klassen samlade in hela 141 kg elavfall. 

Totalt i tävlingen var det 453 kg elavfall 

som samlades in och togs om hand på ett 

miljöriktigt sätt istället för att riskera att 

hamna i den vanliga soptunnan. Priset på 

10.000 kr till klasskassan och diplom att 

hänga i klassrummet delades ut av Ökrabs 

ordförande Siv Bildtsén. “Sladdjakten” kom-

mer tillbaka 2019 och då hoppas vi att alla 

skolklasser på Österlen är revanschsugna. 

Redan nu kan ni börja samla in gamla el-

artiklar som ligger och skräpar där hemma.

Sladdjakten 2018
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Frukten blir till biogas
Frukternas tid på Österlen är här och det är här-

liga tider som dock också innebär en hel del fall-

frukt. Du vet väl att du kan lämna in din fallfrukt 

på närmsta återvinningscentral eller, om du inte 

har så mycket, lägga den i den bruna påsen för 

matavfall? I vilket fall hjälper du till att förvandla 

din nedfallna frukt till biogas och biogödsel.

FALLFRUKT

HÄMTNING AV

TRÄDGÅRDSAVFALL?

Hösten innebär ofta 

höstrensning i trädgår-

den. Vi tipsar om våra 

abonnemang för just 

trädgårdsavfall. Läs mer 

om det på vår hemsida. 

Årets priser ser ni nedan. 

max 
75 kg

max 
40 kg

190 liter: 710 kr/år 370 liter: 991 kr/år

RENONORDEN BLIR URBASER

Vi vill informera dig om att vår 

entreprenör RenoNorden sålts 

till den spanska renhållnings-

koncernen Urbaser AB. Under 

hösten kommer bilarna få nya 

logotyper, men i övrigt fortsätter 

hämtningen som tidigare.

Undvik
fettproppar 
– återvinn ditt matfett

Att få stopp i avloppet är aldrig 

kul och kan undvikas genom att 

spola ned så lite fett som möjligt 

i avloppet. Ofta beror stoppet på 

fettproppar som bildats i rören 

av matfett och oljor som följt med 

ner i köksavloppsrören under 

diskning. 

Därför ska du aldrig hälla ut fett 

direkt i vasken. Istället kan du 

samla det i PET-flaskor som du 

sedan lämnar in på närmaste 

återvinningscentral. 

För att göra det enklare att hälla 

i matfettet i en PET-flaska har 

vi på Ökrab tillsammans med 

Simrishamns- och Tomelilla 

kommun tagit fram en tratt som 

vi valt att kalla Miljötratten och 

som finns att hämta kostnadsfritt 

på närmaste återvinningscentral 

eller kommunkontor. Mer 

information finns på vår hemsida.


