
Nyhetsbrev

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

Fr.o.m 1 april gäller dessa telefontider:

Mån, Tors 9-12, 13-15

Tis, ons, fre 9-12

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 

Söndag  stängt

Se www.sysav.se för aktuella 

öppettider eller ring Sysavs 

kundservice på 040-635 18 00

Sakta men säkert släpper vintern greppet 

om landskapet och den efterlängtade 

våren står åter redo att ta vid. Med krokus 

och snödroppar som nyfiket tittar fram 

för att ta sig ett solbad i det österländska

ljuset. Och med årets första nyhetsbrev 

från Ökrab fyllt med 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:

Avfallshämtningen under

kommande helgdagar:

Avfallet hämtas som vanligt på

• Långfredag 7 april

• Annandag påsk 10 april

• Kristi Himmelfärdsdag 18 maj  

• Nationaldagen 6 juni

Ändrade hämtningsdagar 

under midsommarveckan:

Under vecka 25 kommer allt avfall hämtas 

en dag tidigare än normalt.

Brukar du få hämtat på måndagen hämtas 

det redan på söndagen o.s.v.

På midsommarafton håller vi ledigt.

Trädgårdsavfall

Sladdjakten

SID 3

26 st kostnadsfria
besök på Sysavs 

återvinnings-
centraler

SID 2

Fyrfackskärlen 
på väg

SID 4

VÅR & SOMMAR  2023

TIPS: I tömningskalendern på okrab.se kan du 

alltid se aktuella tömningsdagar för din adress.



  

Renhållningstaxor
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Österlen - mer hållbart
Mindre avfall och mer återvinning har varit våra käpphästar 
och ledord under en längre tid. Det är med stolthet och 
glädje vi nu konstaterar att vi tillsammans med våra kunder 
ser denna vision förverkligas. Förra året minskade nämligen 
mängden avfall i våra kommuner med hela 51 kilo per hus-
håll jämfört med år 2021. Vi säger tack och grattis till att ni 
alla bidragit till ett mer hållbart Österlen.

26 kostnadsfria besök 

År 2022 var i många avseenden ett mörkt år. Oro i världen, 
höjda mat-, bränsle- och elpriser och en skenande inflation 
som följd – även här i Sverige. Faktorer som resulterat i ökade 
kostnader även för oss vilket innebär att vi tvingats justera 
priserna på våra abonnemang. 
Ett normalabonnemang med tömning en gång var 14:e dag 
kostar nu 1 871 kr inkl moms, vilket motsvarar en höjning på 
5 % eller 89 kr per år.
För er som har enskild anläggning för slam har priset höjts 
med 7 % vilket innebär att priset för kampanjtömning ökar 
med 72 kr och nu kostar 1 110 kr inkl moms.

2023
VIKTIGT!

än någonsin

införs på Sysavs återvinningscentraler i mars

Den 3 mars inför Sysav 26 kostnadsfria besök för 
privatpersoner på sina återvinningscentraler. Syftet är 
att få företag att betala för sina besök och inte köra in 
som privatpersoner, vilket vissa gör idag.
Kostnaden för företag som inte betalar faller idag på 
kommunen. För att begränsa företag att köra in som 
privatpersoner införs ett maxantal på 26 kostnadsfria 
besök per privatperson och kalenderår, vilket med god 

marginal beräknas räcka för privatpersoner som i snitt 
gör 7,5 besök per år. Privatpersoner ska fortsätta köra in 
med körkort som tillhör föraren och företag fortsätter 
betala för varje besök, med kundkort eller i betalautomat. 
För att säkerställa att systemet är rättvist och att besöken 
registreras, skärps även reglerna för att ha med körkort 
eller kundkort vid infart. Så kom ihåg att ta med dem för 
inpassering.
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Årets

Årets resterkockar
Varje år arrangerar Sysav i samarbete med flera 
kommuner tävlingen ”Resterkocken” där skolklasser 
ges möjlighet att skicka in sina bästa recept på 
matrester som annars skulle kastas. I år var det klass 
9 på Sophiaskolan i Rörum som tog hem första pris i 
klassen årskurs 7 – 9 genom sitt bidrag Grönsaksgnocchi, 
allroundkrydda och buljongtärningar. Vi på Ökrab säger 
stort grattis till vinsten! Årets upplaga av tävlingen går 
av stapeln till hösten, men redan nu kan ni börja ta fram 
era bästa Resterkocksrecept för att minska matsvinnet.

Klass 9 på Sophiaskolan är 
igång!

Psssst... vi är redan på gång! 

Är ni redo?

CHANS ATT VINNA 
10 000:-
T I L L  K L A S S K A S S A N !
GÄLLER ÅK. 4-6

Sladdjakten
2023

Sladdjakt
Varje år riskerar vår natur att förorenas genom att farligt 
avfall såsom småbatterier, sladdar och småelektronik 
kastas i soppåsen eller ännu värre direkt i naturen. För 
att belysa och informera om detta samt bidra till att 
minska mängden el-avfall i sopkärlen arrangerar vi på 
Ökrab varje år ”Sladdjakten”. Vi bjuder helt enkelt in 
alla mellanstadieklasser i Simrishamns och Tomelilla 
kommuner att tävla om vem som kan samla in mest 
småbatterier, sladdar och småelektronik. Den klass som 
lämnar in mest el-avfall och lämnar det till Måsalycke 
Avfallsanläggning i Sankt Olof senast den 31/3 kan 
titulera sig årets sladdjägare. Och vinner hela 10 000 
kronor till klasskassan. Så, skynda er ut för att jaga sladd!
Mer information om tävlingen finns på okrab.se. 

Vecka 11 börjar vi hämta!

Trädgårdsavfall
Visste ni att Ökrab tillhandahåller en tjänst som innebär att ni  

kan abonnera på hämtning av trädgårdsfall som töms en 

gång var 14:e dag under tiden v 11–48. Kostnaden för detta 

abonnemang är 788 kr för ett kärl som rymmer 190 liter och 

1 099 kr för kärlet som rymmer 370 liter. 

Tömningskalender och mer information om hämtningen finns 

på okrab.se

Resterkocken är tävlingen där matrester som riskerar att slängas istället 
blir till smarriga recept! Som den här fantastiska rest-salladen
från Taste Celebration och matsvinnsprojektet ”Guldet i kylen”.



Mejla oss på kundservice@okrab.se om ni vill få er faktura via e-post.

HJÄLP OSS ATT NÅ DIG...

och hitta ditt kärl och din brunn

Senast år 2027 skall samtliga hushåll i Sverige enligt lag ha 
möjlighet att sortera sina förpackningar vid fastigheten. På 
Österlen kommer förändringen att ske 1 april 2026 då vi 
kommer att införa fastighetsnära insamling av förpackningar 
hos samtliga våra kunder. Ökrab har tagit fram ett förslag 
som innebär att alla kunder kommer att få två kärl med fyra 
fack i varje där ni sorterar era förpackningar, samt mat- och 
restavfall. Det kommer även att levereras en elektronikbox för 
sortering av batterier, småelektronik och ljuskällor och som 
hängs på kärlen för hämtning när det är fullt. 
Detta kommer att bli den största förändringen av 
sophämtning som gjorts i vårt område. Fyrfackskärlen 
kommer att ge er bästa möjliga service till bästa möjliga 
pris och innebär alltså att ni slipper köra till närmaste 
återvinningsstation för att lämna era sorterade förpackningar.
Beslut om hämtningens utformning sker under våren och 
information om systemskiftet kommer att publiceras efter 
hand på vår hemsida och i våra nyhetsbrev. Redan nu kan 
ni på hemsidan få tips om hur ni kan bygga en snygg och 
praktisk plats för er kärlförvaring.

Över 8 000 av våra kunder har redan valt att få 
sina fakturor antingen som e-faktura direkt till sin 
internetbank eller som en bilaga till sin e-post. Vill du 
få din faktura som e-faktura ansöker du om detta på 
din internetbank. Ange vid ansökan ditt kundnummer 
hos Ökrab. Vill du hellre ha fakturan via e-post är du 
välkommen att mejla oss på kundservice@okrab.se. 
Tack för att du hjälper oss att minska mängden papper!

E-FAKTURA FAKTURA VIA E-POST

Miljövänliga fakturaalternativ!

2026 kommer fyrfacken!

Hjälp oss komma fram
Snart är det vår igen och det är dags att se över våra tomter och 
röja det som röjas bör. Kommer sopbilen att komma fram till 
ditt kärl när grenarna växer ut?  Hur ser vägen fram till kärlen ut 
efter vintern? Har det kanske uppstått så kallade potthål som 
behöver fyllas igen, lappas och lagas?
Hjälp oss genom att titta över dessa saker! Vi vill ju att våra bilar 
ska kunna ta sig fram till alla våra kunders kärl – även dina!

Hjälp också din slamtömmare!

Är det lätt att hitta slambrunnen på din fastighet? Tänk på att 
markera brunnslocket tydligt när det är dags för slamtömning 

så underlättar du för vår entreprenör som sköter tömningen!
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