
Till dig som kund

ÖKRAB

5 cm

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 

Se eventuella driftstörningar på

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

Se www.sysav.se för avvikande öppettider. 

Aktuella öppettider finns även på

Sysavs automatiska telefonsvarare, 

0771-27 20 70.

välkommen vår! 

ahh, det är lika underbart varje gång, eller hur? 

dofterna, färgerna och allt liv i naturen. det börjar om

igen och det är med förväntan i luften som både vi människor, 

djur och natur får en ny chans. 

en ny chans att se våren blomma. 

Med hjärtat för det 
gröna Österlen.

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

Läs mer på kommande sidor om bland annat:

Avfallshämtningen under

kommande helgdagar:

Avfallet hämtas som vanligt på:

• Långfredag, 30 mars

• Annandag påsk, 2 april

• Första maj

• Kristi himmelsfärds dag, 10 maj

• Nationaldagen, 6 juni

Ändrade hämtningsdagar 

under midsommarveckan:

Under vecka 25 kommer allt avfall att 

hämtas en dag tidigare än normalt. 

Brukar du få hämtat på måndagen hämtas 

det redan på söndagen osv. 

På midsommarafton hämtas inget avfall.

årets hämtnings-

schema för 

trädgårdsavfalls-

abonnemang

SID 3

Hämtningsveckor

för

fritidsabonnemang

SID 2

Farligt avfall-bilen 

besöker 

Österlen i april

SID 4

VÅREN/SOMMAREN 2018



Var je skr utt  räknas, 
även din.
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Börjar  påsar na ta slut?
Kläm i god tid fast en tom påse i locket när du vill ha nya matavfallspåsar så lämnar 

chauffören nya vid kommande tömning. Påsar fi nns även att hämta på närmaste 

återvinningscentral.

Renhållningstaxan
har höjts med

Läs mer på 
vår hemsida

www.okrab.se

Betala gärna med E-faktur a!
Fler än 2000 kunder använder tjänsten idag. Anmäl dig till tjänsten via 

din internetbank. 

E-
FAKTURA

Hämtningsveckor för olika sopabonnemang 2018

bra jobbat! 

Tillsammans har vi minskat den totala avfallsmängden med 262 

ton samtidigt som matavfallet ökat med närmare 300 ton under 

2017. Fortsätt gör det du gör - din skrutt räknas. 

Fritidshämtning

Om udda vecka: v 1, 9, 15,19-39 (varannan vecka) och 45

Om jämn vecka: v 2, 10, 14, 18-38 (varannan vecka) och 46

Månadshämtning (särskilt tillstånd krävs)

Om udda vecka: v 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 och 51

Om jämn vecka: v 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 och 50

Hämtning fyra gånger/år (särskilt tillstånd krävs)

Om udda vecka: v 3, 15, 29 och 43

Om jämn vecka: v 2, 14, 28 och 42

Hämtning två gånger/år (särskilt tillstånd krävs)

Om udda vecka: v 19 och 45

Om jämn vecka: v 18 och 44 

3%



Trädgårdsavfallsabon nemang

max 
40 kg

190 liter: 710 kr/år

max 
75 kg

370 liter: 991 kr/år

UDDA VECKOR, VECKA 11-47 

...att under midsommarveckan, vecka 25,  hämtas allt avfall en dag tidigare än vanligt.

...att ställa ut kärlet till gatan/vägen senast kl. 6.00 på tömningsdagen. Handtaget 

man drar kärlet i, samt hjulen, ska vara vända utåt mot gatan.

...att inte fylla kärlet mer än att det går att rulla utan problem.  

Ett för tungt kärl riskerar dessutom att gå sönder, vilket medför extra 

kostnader för dig som kund. Se maxvikterna här bredvid.  >>> 

INFORMATION TILL DIG SOM HAR

Allt komposterbart trädgårdsavfall som uppkommer vid 

normal trädgårdsskötsel, t.ex. ogräs, löv, barr, gräs- och 

häckklipp, blast, ris, vissna plantor, bär och grönsaksrester. 

Lägg avfallet löst i kärlet, dvs. utan påsar eller säckar. Extra 

trädgårdsavfall sidan om kärlet hämtas inte. 

 3

Måndag

TiSdag

OnSdag

TOrSdag

Borrbystrand, Gislöv, Gislövshammar, Glimminge, Glivarp, Kvarnby, Mälarhusen, Sandby, Skillinge, 

Vranarp, Ö Hoby, Ö Tommarp (söder om riksväg 11), Örnahusen

Bollerup, Borrby, Gärarp, Hammenhög, Hannas, Munka Tågarp, Nedraby, S Kverrestad, Toarp, Tosterup, 

Tullstorp, Ullstorp, Vallby, Ö Herrestad, Övraby

Kivik, Kiviks Äsperöd, S Mellby, Svabesholm, Svinaberga

Baskemölla, Simrishamn, Simrislund - förutom södra delen med infart via Slåtter- och 

Skördegatan, Tobisborg

Bondrum, Bosarp, Brunnsvik, Brösarp, Bästekille, Eljaröd, Frörum, Fågeltofta, Grevlunda, Haväng, Holmarna,

Illstorp, Ludaröd, Lönhult, N Björstorp, Ravlunda, S Björstorp, S Lökaröd, S:t Olof, Sillaröd, Skepparp, 

Torasteröd, Torparebron, Vitaby, Vitemölla

JÄMNA VECKOR, VECKA 12-48 

Benestad, Everöd, Lunnarp, N Kverrestad, Onslunda, Ramsåsa, Skåne Tranås, Smedstorp, Spjutstorp, 

Sälshög, Tomelilla, Tryde, Tunby, Ö Ingelstad

Med reservation för eventuella ändringar.

OBS! ÄNDRADE TURER!

Gladsax, Gyllebo, Gårdlösa, Gärsnäs, Karlaby, Knäbäckshusen, Nyhem, Rörum, Rörumsstrand, Skräddaröd,

Stiby, Tågarp, Vemmerlövstorp, Vik, Ö Tommarp (norr om riksväg 11), Ö Vemmerlöv

Brantevik, Gröstorp, Järrestad, Simris, Simrislunds södra del med infart via Slåtter- och 

Skördegatan, Viarp

Måndag

TiSdag

OnSdag

TOrSdag

HÄMTNINGSSCHEMA FÖR 2018

JA TACK! NEJ TACK!

TÄNK PÅ...

Avfall som inte är komposterbart, t.ex. jord, sten, sand, grus, 

rotvältor, blomkrukor, plastpåsar mm. 

Skaka av grästuvor och dylikt ordentligt så att så mycket som 

möjligt av jorden försvinner. 



Farligt avfall
I april är det dags för vårens insamlingsrunda av 

hushållens farliga avfall. Passa gärna på att göra ett 

besök då och bli av med t.ex. dina färgrester eller gamla 

mobiltelefoner. Du vet väl att insamlingsbilen tar emot 

elprodukter upp till en mikrovågsugns storlek? 

Det finns mycket farligt avfall i våra hem och det är viktigt 

att det sorteras ut och lämnas in för omhändertagande 

på ett miljösäkert sätt. Exempel på farligt avfall är alla 

apparater med sladd eller inbyggt batteri som t.ex. 

dammsugare, skruvdragare och batteridrivna leksaker.

Andra exempel är glöd- och lågenergilampor, sprayflaskor, 

nagellack, kemikalier, färgrester, rengöringsmedel, spillolja, 

småbatterier med mera. 
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FarligT avFall-bilenS 
KÖrScHeMa

TiSdag 17 april

Skillinge, hamnen kl 16.30-17.00

Borrby,  Skvadronsg. vid Woody kl 17.15-17.45

Hammenhög, torget kl 18.00-18.30

Gärsnäs, torget kl 18.45-19.15

TOrSdag 12 april

Tomelilla, Malmöv.  4-6, Lidls parkering kl 16.45-17.15

Brösarp, återvinningsstationen kl 18.00-18.30

Kivik, torget kl 19.00-19.30

Simrishamn, Hamngatan 8 kl. 20.00-20.30

På Sysavs hemsida, www.sysav.se,  kan du läsa mer 

om både insamlingsbilen och vad du kan lämna.   

Insamlingen gäller endast för hushållen.

Foto: Andreas Offesson


