
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

Lördagar stängt 

(kampanjöppet lördag 24/4, 29/5, 3/7 

samt 31/7 se info om 

”Lördagsöppet” på sid 4)

Söndag  stängt

Se www.sysav.se för aktuella 

öppettider eller ring Sysavs 

kundservice på 040-635 18 00

Våren är här! 

Ljuset, dofterna, färgerna. 

Ett minst sagt kärt återseende. 

Med den efterlängtade årstiden 

kommer också årets första nyhets-

brev med tips och information 

från oss på Ökrab. 

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

Avfallshämtningen under

kommande helgdagar:

Avfallet hämtas som vanligt på:

• Långfredag, 2 april

• Annandag påsk, 5 april

• Kristi himmelsfärds dag, 13 maj

Ändrade hämtningsdagar 

under midsommarveckan:

Under vecka 25 kommer allt avfall att 

hämtas en dag tidigare än normalt. 

Brukar ni få era sopor hämtade på måndagen, 

hämtas de redan på söndagen o.s.v.

På midsommarafton håller vi ledigt.

Årets hämtnings-

schema för 

trädgårdsavfalls-

abonnemang

SID 3

Dags att 

byta de tunga 

brunnslocken!

SID 2

Nya renhåll-

ningstaxor för

2021

SID 4

VÅREN/SOMMAREN 2021

TIPS: I tömningskalendern på okrab.se kan du 

alltid se aktuella hämtningsdagar för din adress.



  

brunnslock
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Dags att ansa träden?
Våren är snart här och då är det dags att se över tomten efter vintervilan. Tänk 

på att våra bilar behöver 3,5 m i bredd och 4,7 m i höjd för att kunna ta sig fram. 

Klipp bort uthängande grenar redan nu så slipper ni tänka på det under de sköna 

sommarveckorna.

Inhägnad till kärl?
Har ni tankar på att bygga en snygg inhägnad till era kärl? 

Placera inhägnaden så långt ut mot vägen som möjligt så undviks extra kostnader 

för dragväg. Kärlen skall ju placeras med handtag och hjul ut mot vägen när det är 

dags för tömning. Tips på byggnation hittar ni på vår hemsida, okrab.se.

Nya hämtningsveckor

Många av er med slambrunnar har fått information om vikten 

av vikten på era brunnslock. Enligt arbetsmiljöverket bör 

samtliga brunnslock som väger mer än 15 kilo bytas ut mot en 

lättare modell för att undvika arbetsskador hos chaufförerna 

som tvingas lyfta på dessa vid slamtömning. 

Vi vill också påminna er om att meddela oss när ni bytt ut ert 

brunnslock, så vi kan notera detta. Om locket inte byts ut mot 

en lättare variant, måste ni själva dra bort det och ersätta det 

med en preliminär lösning under tömningsveckan. Annars 

riskerar ni att inte få brunnen tömd, samtidigt som vi tvingas 

debitera er en framkörningsavgift på 766 kr inklusive moms. 

När locket är åtgärdat och vi återkommer för att utföra slam-

tömningen, debiteras ni dessutom en tömningsavgift på 1374 kr.

Det är därför av yttersta vikt att ni byter ert lock i god tid 

innan nästa tömning. Exempel på lätta brunnslock finns på vår 

hemsida, där ni också hittar en film och mängder med annan 

nyttig information om slamtömning.

Eftersom 2020 innehöll ett udda antal veckor (53) har ni som hade udda veckor 

2020 fått jämna veckor 2021 och tvärtom. Är ni osäkra när er tömning sker? Gå 

in på okrab.se och sök upp er adress i vår tömningskalender så missar ni inga 

tömningar.

Lättare

Rekord i insamlat
matavfall
Det är med glädje vi kan konstatera att vi 

Österlenbor blir bättre och bättre på att 

sortera ut matavfall, år efter år. Mängden 

restavfall i de gröna tunnorna fortsätter att 

minska, medan andelen matavfall i fjol blev 

den högsta någonsin. Matavfallet ökade med 

hela 90 ton till totalt 2466 ton som blev till 

biogas och biogödsel istället för att eldas 

upp. Fantastiskt bra! Den sammanlagda 

avfallsmängden i våra kommuner ökade dock 

år 2020 med totalt 65 ton, vilket kan förklaras 

med ett förändrat levnadsmönster under 

pandemin.
Tack

för era
insatser!

VIKTIGT!
Exempel på lätt lock 



Hämtning av trädgårdsavfall

max  
40 kg

190 liter: 731 kr/år

max  
75 kg

370 liter: 1021 kr/år

JÄMNA VECKOR, VECKA 12-48 

...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. 

Placera kärlet med hjul och handtag vända ut 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

UDDA VECKOR, VECKA 11-47 

Benestad, Baggahus, Everöd, Hedeberga, Lunnarp, N Kverrestad, Onslunda, Ramsåsa, Skåne Tranås, Smedstorp, 

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

Med reservation för eventuella ändringar.

2021

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 besöker Sysav kommunerna med sin Farligt 

Avfall-bil. Covid-19 satte stopp för besöken under 

fjolåret, men vår och Sysavs förhoppning är att tjänsten 

skall kunna återupptas sommaren 2021. Du hittar  

körschema för Farligt-avfall bilen på vår hemsida.

Lördagsöppet
Under följande lördagar kommer Måsalycke 

återvinningscentral hålla öppet 9 – 13.

Lördag 24/4, 29/5, 3/7 samt 31/7.

Övriga lördagar håller Måsalycke stängt.

Renhållningsordning
I december antog kommunerna den nya renhållnings-

ordningen för Simrishamn och Tomelilla kommuner. 

Dokumenten finns att läsa i sin helhet på okrab.se.
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Nytt körschema för

FAKTURAALTERNATIV
E-faktura 

3200 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!

på Måsalycke

Ny

Renhållningstaxor
Då regeringen fattat beslut om att höja avfallsskatten på 

hushållsavfall blir vi tvingade att justera upp nuvarande 

taxa med 2%. För er som har tömning en gång var 14:e 

dag innebär detta att årspriset höjs från 1705 kr till 1739 kr 

inklusive moms.

När det gäller slamtömning är priset oförändrat 2021. 

Vi har dock gjort en justering för er som har behov av 

mer än 25 meter slang när brunnen töms. Kostnaden 

för detta är oförändrat 113 kronor per extra meter, men 

vi har infört en maxtaxa på 2000 kr för denna tjänst, 

vilket innebär en lättnad för er som behöver mer än 

45 m slang i samband med tömningen. Det finns även 

möjlighet att lägga ut egen slang som ett sätt att slippa 

extraavgiften om ni skulle ha långt till brunnen. Mer 

information finns på vår hemsida, okrab.se.

Nya

2021

”MINA SIDOR”
Under mars kommer ni få tillgång till funktionen ”Mina Sidor” på 

vår hemsida. Här finns info om tömningsdagar och fakturor samt 

möjlighet att få SMS-aviseringar. Inloggning sker via BankID. 


