
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

(gäller fr.o.m 1/4)

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 

(t.o.m 31/3, därefter stängt  lördagar)

Söndag  stängt

Se www.sysav.se för aktuella 

öppettider eller ring Sysavs 

kundservice på 040-635 18 00

Så kom våren till slut ändå. 

Med ljus, värme och ny energi gör den bejublad 

entré efter ytterligare en lång och mörk om än väldigt 

mild vinter. Med våren kommer också ett nyhetsbrev med aktuell 

och nyttig information om renhållning från oss på Ökrab. 

Precis som det brukar.

Trevlig läsning!
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Läs mer på kommande sidor om bland annat:

Avfallshämtningen under

kommande helgdagar:

Avfallet hämtas som vanligt på:

• Långfredag, 10 april

• Annandag påsk, 13 april

• Första maj

• Kristi himmelsfärds dag, 21 maj

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

Förändrade 

taxor för 

slamtömning

SID 2

Farligt Avfall-bilen 

besöker 

Österlen v 27

SID 4

VÅREN/SOMMAREN 2020



  

slamtömning
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Välj rätt påse för frukt och grönsaker

I höstas inledde vi ett samarbete med Coop i Simrishamn och Ica i Sankt Olof. 

Ett samarbete som innebär att du i dessa två butiker nu kan plocka och bära 

hem dina frukt- och grönsaksinköp i våra bruna avfallspåsar. Påsar som du 

sedan kan använda när du ska slänga skal, skruttar och andra matrester. En 

påse istället för två, alltså. Smart va? Det tycker vi och vår gemensamma miljö också!

Fakturaalternativ
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 brevlådan. Välkommen att mejla oss på kundservice@okrab.se för att 

byta till e-postfaktura. Tack för att du hjälper oss att minska mängden papper!

Tömningskalendern  Mina sidor

Vi har i år gjort ett par justeringar i taxan för slamtömning. 

Grundavgiften för den årliga tömningen, som är obligatorisk 

för dig med enskild avloppsanläggning, har höjts med 19 kro-

nor till 1012 kronor. I priset ingår tömning av ett styck enskilt 

avlopp, beläget maximalt 25 meter från tömningsbilen. Skulle 

avståndet från bilen till brunnen som ska tömmas vara längre 

än 25 meter, tillkommer en avgift på 113 kronor per extra me-

ter slang som behövs. Tänk därför på att röja och möjliggöra för 

tömningsbilen att kunna komma så nära brunnen som möjligt. 

Titta gärna på den informationsfilm vi gjort om slamtömning 

och vad som är viktigt att tänka på innan slambilen kommer 

hem till dig. Du hittar filmen på vår hemsida, okrab.se.

På vår hemsida finns det möjlighet att hämta en tömnings-

kalender som visar vilka dagar som soptömning sker på just 

din adress. Gå in på okrab.se och hämta hem din kalender 

redan nu för att vara säker på att inte missa att sätta ut 

kärlen i tid.

Under våren kommer vi att erbjuda kunderna att få möjlighet att 

skapaen egen inloggning till ”Mina sidor” för att bla kunna få en 

SMS avisering när tömningen sker.

Mera info kommer under våren på vår hemsida.

Förändrade taxor för



Hämtning av trädgårdsavfall

max  
40 kg

190 liter: 731 kr/år

max  
75 kg

370 liter: 1021 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 under den kalla årstiden skaka kärlet när du sätter ut det för tömning så att

eventuellt fastfruset avfall lossnar och verkligen trillar ur tunnan när den töms.

...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.  >>> 

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 vid sidan om kärlet hämtas inte. 
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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 (området med infart via Slåtter- och 

Skördegatan töms på måndag udda veckor), 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, Baggahus, Everöd, Hedeberga, Lunnarp, N Kverrestad, Onslunda, Ramsåsa, Skåne Tranås, Smedstorp, 

Spjutstorp, Sälshög, Tomelilla, Tryde, Tunby, Ö Ingelstad

Med reservation för eventuella ändringar.

2020

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

JA TACK! NEJ TACK!

TÄNK PÅ...

Avfall som inte är komposterbart, t.ex. jord, sten, sand, grus, 
rotvältor, blomkrukor, plastpåsar mm. 
Invasiva arter som t.ex. jätteloka eller parkslide, kan kastas 
som brännbart på närmaste ÅVC.

Skaka av grästuvor och dylikt ordentligt så att så mycket som 
möjligt av jorden försvinner. 



Farligt Avfall-bilen
Varje år finns det möjlighet att lämna in farligt avfall i 

samband med att Farligt Avfall-bilen kommer på besök. 

Bilen stannar på många platser på Österlen, se schema 

här intill. I år kommer FA-bilen för att hämta ert farliga 

avfall mitt i sommaren, närmare bestämt i vecka 27. 

Skriv in i kalendern redan nu så du inte missar vårt 

besök!

Kretsloppsplan
Under det gångna året har Sysavs 

14 ägarkommuner utarbetat en ny 

kretsloppsplan för åren 2021-2030. I denna 

finns de mål för miljön som kommunerna 

skall arbeta med under dessa år samt regelverket för vår 

verksamhet i en renhållningsföreskrift. Förslaget kommer 

att ställas ut på remiss till allmänheten under våren. Läs 

mer på okrab.se, simrishamn.se och tomelilla.se.

Avfallsstatistik

4

FARLIGT 
AVFALL-BILENS 

KÖRSCHEMA 

TORSDAG 2 JULI

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 30 JUNI

Tomelilla, Lidls parkering kl.16.45-17.15

Brösarp, Återviningsstationen kl. 18.00-18.30

Kivik, torget kl 19.00-19.30

Simrishamn, Hamngatan 8 kl. 20.00-20.30
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Nytt körschema för

Grattis Österlen!

Avfallsmängderna i era soptunnor minskar tack vare bättre 

sortering och var under fjolåret den lägsta på tjugo år. Våra 

bilar hämtade i fjol 177 ton mindre avfall i era soptunnor än 

under 2018. Den totala mängden slutade på 8 613 ton vilket 

motsvarar en genomsnittlig mängd sopor per boende på 262 

kg, uppdelat på 190 kg restavfall och 72 kg matavfall.

Tack för era insatser för ett grönare Österlen. Nu lägger vi in 

ytterligare en växel för att göra 2020 ännu bättre!

Tack
för era

insatser!


