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Österlens Kommunala
Renhållnings AB
Måsalycke avfallsanläggning
277 45 S:t Olof
Kundtjänst
kundservice@okrab.se
0414-285 70
Telefontider
5 cm
Mån-fre: kl. 9-12, 13-15
Onsdag eftermiddag stängt

Till dig som kund
HÖST/VINTER 2022

Med en fantastisk sommar och
avkopplande semester i bagaget laddar vi för
den stundande hösten. Prunkande grönska och
ljumma kvällar byts mot dignande äppelträd, syrerikt krisp
i luften och vackert skiftande färgprakt i vår sagolika natur.
Det är ändå något speciellt med troget återkommande årstider.
Med hösten kommer också vårt lika troget återkommande nyhetsbrev,
fyllt med nyttig information till dig som kund.
Trevlig läsning!

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 era aktuella
tömningar
på www.okrab.se/
hamtning/
tomningskalender

Tömning på ordinarie dagar
under jul- och nyårshelgerna

Under årets jul- och nyårsveckor kommer tömningen att ske på ordinarie
tömningsdagar. Vi arbetar alltså både måndagen den 26/12 (Annandag jul)
och fredagen den 6/1 (Trettondag jul) trots att dessa är röda dagar. Glöm inte
att du i tömningskalendern på vår hemsida okrab.se alltid kan se aktuella
hämtningsdagar för din adress. På hemsidan kan du också via Bank-id logga
in på Mina sidor och beställa SMS-avisering. Då får du ett sms kvällen innan
tömning av dina kärl ska ske. Riktigt smidigt!
Läs mer på kommande sidor om bland annat:

Se www.sysav.se för avvikande öppettider.
Aktuella öppettider finns även på
Sysavs automatiska telefonsvarare,
040-635 18 00.

Skolaktiviteter
- massor av spännande
som engagerar

Kampanj
mot
nedskräpning

den yngre generationen

SID 2

• Sorteringsrekord
• Nya renhållningstaxor
• Farligt Avfall-bilen

SID 3

SID 4

Tema skolaktiviteter
SLADDJAKTEN
Årets upplaga av Sladdjakten – tävlingen där mellanstadieelever
samlar in elavfall och batterier för att uppmärksamma att denna
typ av avfall absolut inte får hamna bland restavfallet – vanns
av årskurs 5 på Sophiaskolan i Rörum. Den segrande klassen
samlade in hela 250 kilo batterier och elavfall till återvinning
och belönades för sin fina miljöinsats med 10 000 kronor till
klasskassan. Sammanlagt i tävlingen samlades hela 774 kilo elavfall och småbatterier in. Tillsammans med vår gemensamma
miljö vill vi rikta ett stort tack till alla klasser som deltog i detta

Årskurs 5 på Sophiaskolan i Rörum – glada segrare i 2022 års
upplaga av Sladdjakten.

viktiga arbete.

RESTERKOCKEN
Alla klasser i grundskolan har möjlighet att tävla i Resterkocken
som syftar till att minska matsvinnet och visa på hur enkelt
det faktiskt kan vara att ta vara på de rester som ofta gömmer
sig i våra kylskåp. Årets Resterkock-tävling startar den 1
oktober och pågår under två månader. Fram till dess kan ni ju
passa på att provlaga ett av de prisbelönta recepten från förra
årets tävling inskickat av årskurs 9 på Sophiaskolan –
Äppelcheesecake! Receptet hittar ni tillsammans med all
annan information och alla tidigare
bidrag på resterkocken.se.
I Resterkocken lagar elever i grundskolan mat av kylskåpsrester.
Årets tävling startar 1 oktober.

GRILLA
MIXA
PICKLA

VÅR EGEN FILM OM MATSVINN

För ytterligare inspiration om hur du kan minska matsvinnet rekommenderar vi vår egen
kortfilm “Guldet i kylen”. I filmen visar Isabell Brummer från Tastecelebration hur enkelt det
är att förvandla trötta grönsaker i kylen till en nyttig och läcker sallad.
Du hittar filmen på Youtube och såklart via vår hemsida.

BESÖK PÅ SYSAV & PODD
Varje år bjuder Ökrab in alla elever i årskurs 5 i Simrishamns och
Tomelilla kommuner till en gratis studieresa på Sysavs anläggning i Malmö. Förra året ställdes aktiviteten in pga pandemin så
därför bjöd vi i våras in både åk 5 och 6. Totalt var det inte mindre
än 26 klasser från våra kommuner som fick en guidad tur i
miljöns irrgångar av miljöpedagogerna Ann Nerlund och Rustan
Nilsson. Bland annat fick deltagarna se var allt det avfall vi
sorterar ut verkligen hamnar. Ann och Rustan har också en podd
som heter Avfallet – en riktigt sopig podd där de tillsammans
med olika gäster diskuterar många intressanta ämnen om vår
miljö. Podden finns på Spotify och rekommenderas varmt av oss
på Ökrab.
Avfallet - en riktigt sopig podd finns bl.a. på Spotify.

2

SKRÄPPLOCKARDAGEN ENGAGERAR
I Sverige slängs det varje vecka ungefär 22 miljoner fimpar och
en miljon förpackningar på marken. Bedrövliga och upprörande
siffror som vittnar om en fortsatt nonchalans mot miljön. Men,
det finns ljuspunkter som ger hopp om en mindre nedskräpad
framtid, både på nationell och lokal nivå. En sådan är engagemanget i Håll Sverige rents skräpplockardag där den som vill
kan engagera sig i kampen mot nedskräpningen genom att
plocka skräp i sin kommun. Under årets skräpplockardag deltog
659 personer från våra kommuner, vilket vi tycker är jättekul.
En stor applåd till er som drog ert strå till stacken för en bättre
gemensam miljö.

Ett annat initiativ vi på Ökrab tagit i kampen mot nedskräpning
är vårt deltagande tillsammans med Sysav i kampanjen
”Lite skräp påverkar väl inte dig?”.
En kampanj som med känsloväckande bilder hoppas kunna öka
allmänhetens medvetenhet om nedskräpningens pris.
Alla bilder finns att beskåda på Sysavs hemsida, sysav.se.

Lite glas på marken påverkar väl inte dig?

En enda fimp på marken är en av de 1 miljard fimpar som varje år slängs på gator och stränder i Sverige.
En fimp innehåller plast och en mängd andra miljöfarliga ämnen som kadmium och arsenik. Cigarettfimpen är
vårt vanligaste skräp och hamnar ofta i dagvattenbrunnar, följer med ut i havet och sprider miljögifter.
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Nya sorteringsrekord

Farligt Avfall-bilen

igång igen

och regeringsbeslut

Den gångna sommaren kunde Sysavs Farligt Avfall-bil
År 2021 var ett rekordår. Aldrig tidigare har vi återvunnit

glädjande nog besöka Österlen igen efter två års inställda

fler plast- och pappersförpackningar. Våra kommuner

turer på grund av pandemin. Vi hoppas att ni passade på

har tagit ett jätteskutt i Avfall Sveriges ranking över

att besöka insamlingsbilen och lämna in ert farliga avfall

bästa avfallskommun. Simrishamn är idag på 25 plats

under veckorna 27 och 28 då den var på besök. Vi tackar

och Tomelilla nr 37 av Sveriges kommuner. Vi vill

Farligt Avfall-bilen för denna gång och hälsar den varmt

rikta ett stort tack till dig som sorterar och lämnar

åter nästa sommar.

dina förpackningar till återvinning, antingen på
någon av återvinningsstationerna eller i kärlen vid

Den 16 juni i år tog riksdagen ett beslut om kommunalt

Renhållningstaxor

ansvar för insamling av förpackningsmaterial då

För alla som sysslar med transporter har 2022 varit

regeringens proposition om detta antogs. I korthet

ett tufft år med tanke på de ökade kostnaderna för

innebär det att samtliga hushåll kommer att få

både bränsle och material. En kostnadsökning som

fastighetsnära insamling av både glas-, metall-, plast-

verkligen fått stor påverkan på vår bransch. Vi kommer

och pappersförpackningar.

med anledning av detta behöva göra en justering av

Ökrab skissar för närvarande på hur en fastighetsnära

taxorna för både slamtömning och sophämtning inför

insamling skulle kunna fungera i våra kommuner.

det kommande året. I skrivande stund är taxorna inte

Mer information kommer under hösten.

fastställda, information om detta kommer att finnas på

flerfamiljsbostäderna. Du är en sann miljöhjälte!

2023

vår hemsida under hösten.
KOLL PÅ TÖMNINGSDAGARNA

Miljövänliga

ut era kärl i tid. Gå in på okrab.se och hämta hem er

fakturaalternativ

kalender. Ni kan på hemsidans ”Mina sidor” också

Över 4 000 av våra kunder har redan valt det smidigaste

beställa sms-avisering för att få en påminnelse om

och miljövänligaste alternativet och får sina fakturor

tömning via sms.

direkt till sin internetbank genom att välja e-faktura.

På vår hemsida finns möjlighet att hämta en tömningskalender för er fastighet så att ni inte missar att sätta

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 i stället 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!
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