
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, 

040-635 18 00.

Skolstart, äppelskörd, 

vackra färgskiftningar och hög, krispig luft. 

Höst, helt enkelt. Och med den ett nyhetsbrev med 

mängder av nyttig information om renhållning och återvinning.

Trevlig läsning önskar vi på ÖKRAB!

Med hjärtat för det 
gröna Österlen.
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Läs mer på kommande sidor om bland annat:

Du kan alltid hitta 

gällande tömnings-

dag i Tömnings-

kalendern på 

okrab.se.

”Nej till onödig 

grej” & 

skolaktiviteter

SID 2

Gott & blandat

SID 4

HÖST 2019

Ord. hämtdag Hämtning sker

Måndag 23/12   >>> Söndag 22/12

Tisdag 24/12   >>> Måndag 23/12

Onsdag 25/12   >>> Torsdag 26/12

Torsdag 26/12   >>> Fredag 27/12

Fredag 27/12   >>> Lördag 28/12

Hämtning under jul- och nyårsveckorna

Under jul- och nyårsveckorna är hämtningsdagarna förändrade en-

ligt nedan. Observera att det kommer att tömmas en dag tidigare 

för dig som har ordinarie hämtningsdag måndag eller tisdag och 

en dag senare för er övriga.

Farligt avfall -
vad är det och när
kommer ”Farligt 

avfall-bilen”
SID 3

VECKA 52

Ord. hämtdag Hämtning sker

Måndag 30/12   >>> Söndag 29/12

Tisdag 31/12   >>> Måndag 30/12

Onsdag 1/1   >>> Torsdag 2/1

Torsdag 2/1   >>> Fredag 3/1

Fredag 3/1   >>> Lördag 4/1

VECKA 1
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Nej till onödig grej
En av orsakerna till miljöproblemen i världen är överkonsumtionen av varor. Ett 

sätt att minska problemet är att avstå från att köpa onödiga grejor. Ett annat 

att köpa begagnat i stället för nytt, både till sig själv och för att ge bort, som 

julklapp till exempel. På Sysavs hemsida sysav.se hittar du många bra tips på 

begagnade saker att köpa samt hållbara presenter att ge bort.

Skolaktiviteter
SLADDJAKTEN

Som ett led i att öka medvetenheten kring återvinning i 

allmänhet och elavfall i synnerhet arrangerar vi varje år en 

spännande tävling bland kommunernas mellanstadieklasser. 

En tävling vi valt att kalla Sladdjakten och som går ut på 

att samla och lämna in så mycket elavfall som möjligt till 

återvinning. Den klass som samlar in allra mest blir belönad 

med ett bidrag till klasskassan och ett fint diplom att hänga i 

klassrummet. I år var det klass 5 på Piratenskolan i Kivik som 

stod som slutsegrare med inte mindre än 841 kilo insamlat 

elavfall. Vilken klass som vinner nästa år och hur mycket de 

samlar in ska bli mycket spännande att se! Heja, heja!

Mängden matavfall som vi på Ökrab samlar in ökar för varje år 

och i fjol var det hela 2 300 ton matavfall som blev till biogas 

och biogödsel. Det är ju i och för sig bra, men ur ett hållbar-

hetsperspektiv vore det mycket bättre om det totala matsvin-

net minskade. Idag slänger vi ungefär 45 kg livsmedel per 

person och år. Det är galet. Nedan följer lite tips på hur du kan 

hjälpa till att minska detta.

Ledsen frukt?

Har du frukt hemma som ser lite trött eller ledsen 

ut? Brunfärgad, skrynklig, kantstött? Gör en 

MATSVINNSSMOOTHIE! Blanda frukt, juice och/eller vatten 

och mixa ihop. Gott!

Ledsna grönsaker?

Släng ner i en gryta eller gratäng! Smakar ingen skillnad.

Alltid kaffe kvar i kannan?

Brygger du ofta lite för mycket kaffe och häller ut det som blir 

över? Det kan bli många koppar som går till spillo på ett år. 

Varför inte kyla ner det och dricka som iskaffe? Läskande!

Mat i kylen som börjar bli för gammal?

Använd frysen! Det mesta går att frysa in!

Storpack eller ej?

Ofta lockas vi att köpa storpack av en vara för att det är 

billigare. Men, om vi gång på gång måste kasta det som blir 

över, blir det i längden förmodligen billigare att köpa den 

mindre förpackningen. Och så bidrar vi till minskat matsvinn!

Fler tips hittar du på slangintematen.se och 2%

Tömningskalendern...

RESTERKOCKEN

En möjlighet för kommunernas 

skolklasser att vinna pengar till 

klasskassan och samtidigt bidra till minskat 

matsvinn, är att ställa upp i den roliga 

matlagningstävlingen Resterkocken. 

Laga något smarrigt av resterna i kylen 

och tävla med ditt bästa recept. 

Anmälan görs via

resterkocken.se

Rädda matresterna och tävla 
med ditt bästa recept!

På vår hemsida okrab.se hittar du “Tömningskalendern”  under menyvalet 

Hämtning. Där kan du skriva in din adress och få reda på exakt 

vilka dagar dina kärl kommer att tömmas. 

Enkelt, smidigt och alltid uppdaterat.

Hjälp oss minska matsvinnet
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FARLIGT AVFALL-BILENS 
KÖRSCHEMA ÖSTERLEN 

HÖST 2019

TORSDAG 12 SEPTEMBER

Skillinge, Hamnen kl 16.30-17.00

Borrby,  Kyhlsvägen 3 kl 17.15-17.45

Hammenhög, Torget kl 18.00-18.30

Gärsnäs, Torget kl 18.45-19.15

TISDAG 10 SEPTEMBER

Tomelilla,  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.
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• Bekämpningsmedel (klass 3)

Insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.

• Diverse kemikalier

Batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.

• Diverse oljor

Spillolja, smörjolja och motorolja.

• Färg-, lack- och limrester

Nagellack, burkar med intorkad eller rester av

färg (även vattenlöslig). Penslar och rollers med 

rester av olje- och lackfärg räknas hit.

• Kvicksilverhaltiga material

Äldre febertermometrar.

• Lösningsmedel

Thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, aceton,

terpentin, fotogen och T-sprit.

• Rengöringsmedel

Silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och 

ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläck- 

borttagningsmedel.

• Småbatterier och bilbatterier

En hel del apparater och leksaker har inbyggda

batterier. Kan du inte ta loss batterierna lämnar 

du in hela apparaten.

• Sprayflaskor

Hårspray och spraydeodorant.

• Elavfall

Småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek, 

t ex glöd- och lågenergilampor, lysrör, hårtorkar, 

strykjärn, rakapparater, handverktyg, mobiltele-foner 

och batteridrivna leksaker.

DETTA KAN DU LÄMNA TILL FARLIGT-AVFALL BILEN
Farligt avfall
Till Farligt Avfall-bilens personal kan du som 

privatperson lämna ditt hushålls farliga avfall och 

elprodukter upp till en mikrovågsugns storlek.

Mer information om Farligt Avfall-bilen och om farligt 

avfall finns på Sysavs hemsida, www.sysav.se.

Insamlingen gäller inte för företag, verksamheter och 

organisationer.
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Gott & blandat...
RECEPT PÅ LYCKAD VINTERHÄMTNING AV MATAVFALL

Under de kalla månaderna händer det att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet 

vilket gör det svårt och ibland omöjligt att tömma. Nedan finner du ett recept 

på hur detta trista vinterfenomen kan undvikas. 

Du behöver:

1 st väl rengjort matavfallskärl (eller matavfallsfack i delat kärl)

1 st dagstidning eller 1-2 äggkartonger av papp

1-2 st matavfallspåsar per omgång matavfall

Gör så här:

Se till att kärlet för matavfall är rent och torrt. Lägg hopknycklat tidningspapper 

eller sönderrivna äggkartonger av papp i botten av kärlet. Låt matavfallet rinna av 

innan det läggs i matavfallspåsen. Är matavfallet mycket fuktigt, använd dubbla 

påsar. Lägg i kärlet. Klart!

Fler tips finns på vår hemsida okrab.se

MINSKADE AVFALLSMÄNGDER

Det är med glädje vi kan konstatera att den totala mängden avfall i våra 

kommuner minskar för tredje året i rad, samtidigt som mängden sorterat 

och återvunnet matavfall fortsätter öka. Matavfall som blir till både 

biogödsel och biogas.

E-FAKTURA

Fler än 2 500 av våra kunder får sina fakturor från oss som e-faktura – 

ett alternativ lika smidigt som miljövänligt. Gå in på din internetbank 

och anmäl e-faktura du också. För din egen och miljöns skull!

PASSERSYSTEM PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALERNA

Inom kort kommer det att krävas legitimation för att få tillträde till 

återvinningscentralerna i Simrishamn, Tomelilla och Måsalycke – 

körkort för privatpersoner, företagskort för företag. Passersystemet, 

som är ett led i arbetet att göra det tryggare för personalen på 

återvinningscentralerna, beräknas vara klart i december. 

Mer information finns på sysav.se.

NYHETER FRÅN FÖRPACKNINGS- OCH 

TIDNINGSINSAMLINGEN, FTI

En glädjande nyhet är att Borrby under sommaren fått en 

återvinningsstation i byn. Den ligger vid Borrby skola, 

Hammenhögsvägen. För mer information, se ftiab.se. 


