
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 kl 9-15

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 stängt

Söndag  stängt

Se www.sysav.se för avvikande öppettider. 

Aktuella öppettider finns även på

Sysavs automatiska telefonsvarare, 

040-635 18 00.

Sommaren går mot sitt slut. 

En sommar som många av oss kanske 

kommer att minnas som den vi spenderade 

på hemmaplan på vårt vackra Österlen.

Hösten med sin färgprakt, sina magiska skymningar över 

det ständigt skiftande havet, äppelskördar och lugna kvällar framför 

brasan väntar alldeles runt knuten. Att årstiderna kommer och går känns 

tryggt på något sätt. Precis som nyhetsbrevet från oss på Ökrab med 

nyttig information till dig som kund. Trevlig läsning!

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

Läs mer på kommande sidor om bland annat:

Slamtömning -

extra slang och 

tunga brunnslock...

Vi reder ut vad som 

gäller.

Tema:

ARBETSMILJÖ

viktigt för både

dig och oss

SID 2

Studieresor

Sladdjakt &

ny “samlare” i Kivik

m.m.

SID 4

HÖST 2020

Udda blir jämnt och tvärtom
Nästa år kommer soptömningsveckorna att ändras vad gäller udda respektive 
jämna veckonummer. Anledningen är att år 2020 består av 53 veckor, istället för 
de normala 52. Förändringen innebär i praktiken att om ni under 2020 fått era 
kärl tömda jämn vecka,  kommer ni att nästa år få besök av soptömningsbilen 
udda vecka, och tvärtom. Jämnt blir udda och udda blir jämnt alltså. 

Se era aktuella
tömningar 

på www.okrab.se/
hamtning/

tomningskalender

SID 3

Under jul och nyår kommer vissa förskjutningar av 

hämtningsdagarna att ske. Sätt ut era kärl två dagar 

tidigare än normalt v. 52 och v. 53 så är ni säkra på att 

få tömt. Vecka 1 är det ordinarie tömning.
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Tema: arbetsmiljö
Livet som sophämtare är oftast fritt och trivsamt men emellanåt också 

ganska slitigt. Med relativt enkla grepp kan vi tillsammans hjälpas åt att 

förbättra chaufförernas arbetsmiljö och minska risken för onödiga förslit-

ningsskador. Nedan kan du läsa om ett par saker att tänka på.

KÄRLENS PLACERING

Handtaget och hjulen in mot eller ut mot gatan? Och var är det kärlen ska stå? 

Vid vägen eller kanske vid tomtgränsen? Frågor om sopkärlens placering är 

något vi ofta stöter på varför vi här tänkte reda ut vad som gäller. 

Så här: Kärlen ska placeras på hårt underlag med handtagen och hjulen utåt 

mot gatan/vägen, senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Skulle tomtgränsen 

ligga en bit in från gatan eller vägen där sopbilen kör, måste kärlen alltså 

rullas en bit så att de står vid gatan/vägen innan tömning. Vi har sett fina ex-

empel på små bås vid vägen där sopkärlen placeras då det är dags att tömma. 

Alldeles ypperligt ur arbetsmiljösynpunkt, tycker vi. 

FRAMKOMLIGHET

En annan viktig sak att tänka på är att vi i allra största och möjligaste mån 

måste undvika att behöva backa med sopbilarna. Att backa ett fordon 

innebär nämligen alltid en förhöjd risk för olyckor.  

För att vi ska kunna tömma sopkärlen behöver vi nå fram till dem med våra 

bilar. Därför måste det vara röjt där sopbilen ska köra. Vägen måste alltså vara 

fri från nedhängande och utstickande grenar. Efter att vi tömt måste vi också 

kunna ta oss tillbaka till huvudvägen, vilket betyder att det måste finnas plats 

för att vända. Skissen nedan visar vilka mått som gäller för att vi säkert ska 

kunna ta oss både till och från kärlen. Tänk också på att underlaget på vägen 

ska vara i gott skick och fri från håligheter som ibland kan bildas.

2%

Placering av sopkärl vid tömning:

VAR: Vid vägen/gatan

NÄR: Senast klockan 06.00

HUR: På hårt underlag med 

handtaget/hjulen utåt mot gatan
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På Ökrabs hemsida, www.okrab.se,  kan du läsa mer 

om både slamtömning och brunnslock.

E-faktura 

3000 av våra kunder har redan valt det smidigaste 

och miljövänligaste alternativet och får sina fakturor 

direkt till sin internetbank genom att välja e-faktura. 

Vill du också få din faktura som e-faktura ansöker du 

om detta på din internetbank. Ange vid ansökan ditt 

kundnummer hos Ökrab.

Faktura via e-post 

Ett annat miljövänligt alternativ är att få sin faktura 

via e-post istället för på papper i den vanliga brev-

lådan. Välkommen att mejla oss på  

kundservice@okrab.se för att byta till e-postfaktura. 

Autogiro

Om du betalar via autogiro kan du numera få 

fakturaspecifikationen skickad som en PDF till din 

mejladress istället för på papper. Förutsatt att vi har 

mejladressen registrerad, förstås. Om inte, kontakta 

oss gärna på kundservice@okrab.se för att ange din 

mejladress. 

FAKTURA ALTERNATIV

Slamtömning
EXTRA SLANG

I slamtömningen ingår 25 m slang vid tömningen, 

behövs ytterligare slang kostar detta 113 kr per 

extra meter slang. Vill man undvika detta kan man 

gräva ner en egen slang, se skiss nedan. Tänk på att 

även ha en slangbit med anslutningskopplingar vid 

slamanläggningen som entreprenören kan använda vid 

tömningen. Den måste vara tillräckligt lång för att nå ner 

till botten av brunnen.

Ett annat tips är att se över möjligheterna att göra bättre 

väg för slamtömningsbilen så att den kommer närmare 

brunnen.

BRUNNSLOCK

Av arbetsmiljöskäl får locken till enskilda avlopp inte vara 

för tunga. Maxvikten är satt till 15 kilo. Har du ett lock som 

är tyngre behöver det bytas ut. Ett tips är att googla på 

“lätta brunnslock” för att se olika varianter och var dessa 

kan införskaffas.

Skiss/förslag på hur man kan göra när man gräver

ner egen slang för slamtömning.

Se gärna vår film
om slamtömning!

Ni hittar den på vår 
hemsida 

www.okrab.se

E-
FAKTURA

Glad höst!
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Gott & blandat...
RESTERKOCKEN

Resterkocken är en matlagningstävling för barn och ungdomar i 

grundskolan för att minska matsvinnet. Årets upplaga startar den 

förste oktober och pågår i två månader. Ambassadör för projektet är 

den tidigare Mästerkocksvinnaren Sandra Mastio från Malmö.

I förra årets tävling kammade Hala Ahmed Mahmud i klass 5A på 

Byavångsskolan i Tomelilla med sitt nudelrecept hem ett presentkort 

från Matsmart. Ett stort grattis säger vi! 

Kolla in alla smarriga recept, läs mer om tävlingen och skicka in er 

anmälan på resterkocken.se.

SLADDJAKTEN

Efter många veckors intensiv jakt i början av året blev det till slut klass 

5A på Fredsdalsskolan i Simrishamn som kammade hem segern i årets 

upplaga av Sladdjakten – tävlingen där mellanstadieelever på Österlen 

tävlar om vem som kan samla in mest elavfall till återvinning. Vi vill  

gratulera vinnarna och samtidigt uppmana alla fjärde-, femte- och 

sjätte-klassare att ladda inför nästa års tävling. Ett hett tips är att börja 

samla sladdar och annat mindre elavfall redan nu!

STUDIERESA SYSAV

Årets studieresa för eleverna i årskurs 5 till Sysavs anläggning i Malmö 

blev som så mycket annat tråkigt nog inställd på grund av Corona-pan-

demin. Vi hoppas kunna återkomma med nya studieresor 2021.

FARLIGT AVFALL BILEN

Besöket av FA-bilen som skulle skett under sommaren blev även det 

inställt till följd av pandemin. Vi återkommer med nya datum för 2021. 

Till dess kan ni lämna ert farliga avfall till någon av våra kommuners 

återvinningscentraler, eller behålla det tills FA-bilen dyker upp nästa år.

NY SAMLARE I KIVIK

Nu finns det en samlare för småelektronik och batterier även på ICA i 

Kivik.  

Rädda matresterna och tävla 
med ditt bästa recept!


