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Information från Östra Göinge Renhållnings AB.
Till dig som bor i Osby och Östra Göinge kommuner.
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Ett år med fyrfackskärl -  
Succé för sorteringen!

På gång:

• 24/12 ................................... Stängt

• Mellandagarna… Öppet som vanligt

• 31/12 ................................... Stängt

• Röda dagar ........................... Stängt

 
Kundtjänst: 044-790 59 90  Kl 9:30-15:00

Under semesterperioden 27/12 – 7/1 har vi lägre bemanning, både på 
växel och kundtjänst. Det innebär att svarstiderna kan bli något längre 
samt att vi kommer att ha middagsstängt mellan kl. 12.00 - 12.45. 
Vi hoppas du har överseende med detta.  

Tömningsdagar under jul- & nyårshelgen

Öppettider jul & nyår

Veckorna 52 och 1 kommer man att tömma era sopkärl 
tisdag- lördag. Vänligen ställ ut kärl på er ordinarie  
tömningsdag och låt stå tills dagen efter.

Kameraövervakning 
Sidan 3 

Dagsavisering 
- Slamtömning 
Sidan 2 

E-faktura eller e-postfaktura?  
- Till våra kunder utanför  
Östra Göinge och Osby kommuner 
Sidan 7

Tänk på!

Den årliga utdelningen av  
kompostpåsar har upphört
Sidan 6

BRA
JOBBAT!

Tack för din hjälp!
 Läs mer på sidan 3
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VD har ordet

Peter Johansson
VD ÖGRAB

SMS-avisering
Du vet väl att du kan anmäla dig 
till SMS-avisering? Då får du ett 
SMS dagen innan tömning som 
talar om vilket kärl som ska 
tömmas. 
Du kan få SMS-avisering till mer 
än ett telefonnummer. Har du 
flera fastigheter är det nu också 
möjligt för dina hyresgäster i 
dem att få SMS-avisering.

Du anmäler dig enklast på vår 
hemsida.
www.ograb.se/Hushåll/SMS-
avisering, eller ring kundtjänst 
på 044- 790 59 90 

Slamtömning
Dagsavisering blir veckoavisering fr.o.m. 2018.
Då vi upplever att vår entreprenör har svårigheter att leva upp till besök 
på den aviserade dagen för slamtömning, väljer vi nu att förändra 
våra utskick om avisering från dag till veckoavisering. Detta ger också  
Ohlssons möjligheten att omplanera under aviseringsveckan, när te.x. 
väderleken påverkar framkomligheten. 

Du som kund har fortfarande kvar möjligheten att få veta vilken veckodag 
under aviseringsveckan din brunn är inplanerad. Behöver du veta vilken 
dag så kontaktar du Ohlssons driftledning på tel.nr: 072-233 26 90

Ett år med fyrfack!
Man brukar säga att tiden går fort när 
man har roligt, och det stämmer, men 
tiden går också fort när man är inne i 
intensiva perioder med mycket arbete 
och nya projekt. 
Under 2017 har vi på ÖGRAB haft 
många intensiva perioder, och 
ibland har vi till och med vacklat lite 
i den drivkraft som föder den positiva  
andan som finns i bolaget. Nu närmar vi  
oss slutet av detta år, och jag kan med 
stor glädje konstatera att vi med hjälp 
av våra abonnenter har lyckats vända 
medborgarnas inställning till renhåll-
ningen till något positivt. 

Vi har löpande under året redovisat  
siffror på insamlat avfall, och som 
många säkert har sett, har bl.a.  
brännbart avfall minskat med drygt  
20 %. Räknar vi om detta i pengar, 
handlar det om minskade kostnader på  
ca. 0,5 milj. kr. Samtidigt har förpack-
ningsmängderna ökat, vilket resulterat 
i större intäkter. Att detta var möjligt  
visste nog alla vi som jobbar med avfall,  
och att man som abonnent tvivlade på 
våra ambitioner, har jag full förståelse 
för. 

Strax före sommaren gjorde vi också en 
kundundersökning där, 1000 slumpvis 
utvalda hushåll fick möjlighet att läm-
na synpunkter på hur ÖGRAB sköter 
renhållningen. Vi är väldigt stolta över 
det resultatet, även om vi givetvis kan 
utläsa att det finns flera saker som kan 
bli bättre. Men att 82% är nöjda eller 
mycket nöjda med avfallshanteringen  
generellt i kommunerna, betyder att vi  
har en bra grund att jobba med. Vi har 
bl.a. ett mäktigt arbete framför oss 
med flerfamiljshusen, där vi tillsam-
mans med fastighetsägarna måste 
försöka uppnå en bättre sortering.
Jag nämnde nya projekt i början, och 

ett sådant är SSA - Sop Sorterings 
Akademin, som startade i september. 
SSA är en skolverksamhet för alla 
barn i årkurserna F-6, och syftet är att 
ge barnen en bra kunskap om avfall, 
miljö och även minska uppkomsten 
av avfall. Programmet är 7-årigt och 
alla årskurser har två anpassade  
lektionstimmar per år. Förutom  
lektionstimmar i varje skola, får alla  
klasser i årskurs 3 möjlighet att  
komma till Kattarp på besök. 
Vi tror och hoppas att detta är en bra 
investering för framtiden, och kanske 
kommer några av er som har barn i 
skolan att få lite sorteringsinstruktion-
er när barnen kommer hem. 

En förutsättning för en fungerande 
renhållning i en kommun är att ren-
hållningstaxan är anpassad för att 
täcka de kostnader som uppstår, och  
genererar ett rimligt överskott till  
bolaget. När taxan för 2017 beslut-
ades, hade vi ett år framför oss med 
många osäkra parametrar. 
Parallellt under året har vi också  
jobbat med avstämning av kundregister  
mot fastighetsregister, och det har  
visat sig att det finns en del fastigheter  
som av olika anledningar saknar abon-
nemang. Detta har i sin tur inneburit 
att våra intäkter har ökat efterhand 
som vi har kontaktat ickeabonnenter. 
Det är en ganska enkel matematik, att 
om fler är med och betalar, blir också 
kostnaderna per abonnent lägre.

Sammanfattningsvis ger alla åtgärder 
som vidtagits under 2017, plus det 
stöd vi fått från våra villa och fritids-
abonnenter, utrymme att sänka ren-
hållningstaxan 2018 med 344 kr för 
villor, och 156 kr för fritidshus. 
Stort tack för er medverkan, och kan 
vi fortsätta trenden genom att tänka 
på hur och vad vi konsumerar, så 
finns det kanske ännu mer som kan 
påverka kostnaderna positivt.

Sist men inte minst, kan jag glädjande 
konstatera att effekterna av de förän-
dringar som genomförts kan redan 
2017 ge resultat, i form av återbetal-
ning till villor och fritidshus. Detta är ett 
historiskt förslag som lämnats till kom-
munerna, som i skrivande stund dock 
inte är fastställt. Jag skulle bli mycket 
förvånad om det inte blir verklighet. 
Förslaget som ligger är en återbetal-
ning som regleras på nästkommande 
faktura med för Villor: 290 kr, och för 
Fritid: 211 kr.
Se det gärna som en extra julklapp, 
men utan er hjälp, hade det inte blivit 
verklighet.

Slutligen, en riktig 

God Jul och ett 
Gott Nytt år till er alla!
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Sortering i villa

Sortering i hyreshus!

Förpackas i papperpåsen ni får av oss. 
Inte i plastpåsar. Plastpåsar får aldrig 
användas till matavfall. De förstör återvin-
ningen. (Matavfallet återvinns till biogas 
för fordon)

Tips! Lägg alla förpackningar i samma behållare/kasse och sortera 
sen ute vid kärlet.
Förpackningar ska sorteras ut och slängas i respektive kärl,  
förpackningarna behöver inte vara helt rena. I kärlet för  
plastförpackningar ska både mjuka och hårda plastförpackningar 
slängas. Korkar, kapsyler och lock ska sorteras för sig och ska 
inte sitta kvar på förpackningen. Förpackningar läggs löst i kärlet.  
Mjukplasten förpackas i Minimizer.

Felsorterade kärl

Flerfamiljshus
I början av februari 2018 så stärker vi upp 
med hårdare kontroller av felsorterade kärl. 
När kärl som är felsorterade inte blir tömda får 
fastighetsskötaren antingen sortera om kärlet 
och beställa en extra tömning, eller i enstaka 
fall beställa en specialtömning så kärlet töms 
av en separat bil.
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FFH VILLA

Brännbart insamlat per invånare/månad

Nytt informationsmaterial förenklar sorteringen!
Vi har i samband med projektet tagit fram material som 
ska förenkla sorteringen för boende i flerfamiljshus. Vi 
har broschyrer med sorteringsinformation som vi kan 
skicka ut till boende men vi har också tagit fram nya 
dekaler att sätta på kärlen, för att man tydligare ska 
se vad som ska slängas var, och sorteringskyltar som 
kan sättas upp i soprum eller vid sopkärlens uppställn-
ingsplats. All vår information till flerfamiljshus finns på 
svenska, engelska och arabiska. Det ska vara lätt att 
sortera rätt!

Under 2017 startade vi projektet Flerfamiljshus för att 
förbättra sorteringen i lägenheter. Tyvärr är det stor 
skillnad på avfall vi får in från flerfamiljshus jämfört med 
det vi får in från villor, vilket statistiken nedan visar.

Statistik – ett år med fyrfack
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Brännbart

Matavfall

Förpackningar

Plast, papper- och metallföpackningar

Ska förvaras inomhus tills ni vill ha dem tömda. Först då hänger ni 
ut den box som ska tömmas, box 1 på kärl 1 respektive box 2 på 
kärl 2. Boxarna kan annars gå sönder då de är mer väderkänsliga 
än de stora kärlen.

Påhängsboxarna

Matavfall

I diagrammet bredvid kan du se en sammanställning av 
insamlat avfall under perioden januari t.o.m. oktober.
Bilden visar tydligt att den mängden brännbart som 
har minskat, nu ligger fördelat på rätt plats, i matavfall  
respektive förpackningar. 

Under 2018 är tanken att vi skall göra plockanalyser på 
brännbart avfall, för att undersöka om det fortfarande finns 
förpackningar kvar.
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SopSorteringsAkademin

Syftet med SSA är att etablera ny 
kunskap och påverka attityder och  
beteende kring avfall hos skolelever 
i årskurs F-6. Vi vill dessutom att 
barnen ska kunna ta med sig kun-
skapen och på så sätt påverka deras 
omgivning utanför skolan, vilket kan 
skapa beteendeförändringar och nya 
vanor även bland andra personer i 
deras närhet. Projektet strävar mot att 
förebygga uppkomsten av avfall och 
en mer hållbar konsumtion.

Nu är glada julen slut, nu ska 
allt sorteras ut!
Presentpapper – pappersförpackning, kärl 1
Presentsnöre och tejp – brännbart, kärl 2
Julkort – tidningar, kärl 1
Trasig plastgran – ÅVC, metallskrot
Ljusstumpar – brännbart, kärl 2
Cellofan – plastförpackning, kärl 2
Kartong – pappersförpackning, kärl 1
Värmeljushållare – metallförpackning, kärl 1 
Wellpapp, mindre bitar – papperförpackning, kärl 1 
Wellpapp, större bitar – ÅVC, wellpapp
Frigolit från förpackningar – plastförpackning, kärl 2 
Ljusslinga – ÅVC, får det plats går det bra att lägga det i påhängsbox 
för elavfall.
Adventsljusstake – ÅVC, får det plats går det bra att lägga det i  
påhängsbox för elavfall.

PLASTPÅSE
PLASTPÅSE

Boka föreläsning  på vår hemsida www.ograb.se

Under oktober månad har vi hunnit 
med att besöka den största delen av 
skolorna i Östra Göinge kommun, det 
vill säga Prästavångsskolan i Broby, 
Färe Montessoriskolan i Sibbhult, 
Västerskolan och Snapphanesko-
lan i Knislinge och Kviingeskolan 
i Hanaskog. Efter höstlovet väntar 
Glimåkraskolan och Mölleskolan i 
Sibbhult, innan vi sedan fortsätter 
med skolorna i Osby kommun.
Projektet har hittills varit väldigt upp-

skattat, vilket vi har fått ta del av 
genom kommentarer och intryck av 
både elever och lärare. Flera skolor 
har även arbetat vidare med avfalls-
frågan efter SopSorteringsAkademins 
besök vilket vi på ÖGRAB verkligen 
uppskattar och välkomnar.

Till våren fortsätter skolprojektet och 
vi kommer bland annat bjuda hit  
kommunernas treor för studiebesök 
på avfallsanläggningen i Kattarp.

Under hösten 2017 sjösatte ÖGRAB ett skolprojekt som heter ”SopSorteringsAkademin”, förkortat SSA. 
Projektet går ut på att vi på ÖGRAB åker ut till skolorna i Östra Göinge och Osby kommun två gånger per läsår och 
undervisar eleverna i årskurs F-6 om avfallshantering och miljöpåverkan.

Några exempel av de material vi tagit 
fram till lektionerna på höstterminen. 

Avfallskollen
Hjälp med att sortera?
Behöver du hjälp med hur du 
ska sortera ditt avfall? Då kan 
du titta in på avfallskollen på 
vår hemsida. Där skriver du 
in avfallet du ska slänga, så 
får du reda på vad det är för 
typ av avfall och hur du ska 
sortera det. Finns avfallet inte 
med i Avfallskollen, kontakta 
kundtjänst så hjälper de dig.

Är det något avfall ni inte hittar 
i avfallskollen? Hör gärna av er 
till oss så vi kan komplettera!

Sorteringstips!
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Minimera avfallet
Det bästa vi kan göra med vårt avfall är att inte skapa så mycket från första  
början. Detta gör vi genom att helt enkelt minska vår konsumtion – alltså minska 
på våra inköp. Kanske du kan ge bort en upplevelse till dina kära i julklapp? 
Det är ett utmärkt sätt att minska på avfallet; göra en god gärning för miljön och 
samtidigt skapa ett minne för livet! 

Önskar sig någon av dina nära och kära en särskild pryl i julklapp? Kolla om 
den finns att köpa begagnat! I dag finns det en uppsjö av bra forum att hitta 
toppklassiga produkter som andra har tröttnat på. Återbruk är ett utmärkt sätt 
att minimera avfallet OCH dessutom bättre för plånboken!

Visste du att
– Produktionen av bara EN laptop ger upphov till 1200 kg avfall! 
– Om du köper var tionde plagg på second hand så minskar du utsläppen av 
växthusgaser med 30 kg!

FRE

TOR

ONS

TIS

MÅN

Julpyssel 
Återanvänd avfallet istället för att 
slänga det! Så här gör du för att 
få en snygg grandekoration av  
gamla böcker eller tidningar!

Klimatsmart  
3-rätters av julrester!

Sällan är det att man orkar äta 
upp all julmat under julen, utan 
maten åker ut och in i kylen tills 
den till slut hamnar i matavfallet.  
Ta en titt i kylen, säkert blev inte 
julskinkan uppäten, eller laxen 
och garanterat inte hela ostbrickan. 
Gör om, gör nytt – kanske med 
en julig pytt. Nedan följer ett 
tips på en trerätters middag med 
julens smaker.
Recepten finns på vår hemsida
www.ograb.se/sopsmart

Förrätt
Potatis och grönkålsrösti med 

gräddfil och färskt rökt lax,  
garnerat med rödlök. 

Varmrätt
Ädelostfyllda skinkrullader med 
picklad rödlök. Serveras med 

kraschad potatis och glöggsås

Efterrätt
Klassisk cheesecake med pep-

parkaksbotten, toppad med 
rostade valnötter och  

hasselnötter.

Overshoot Day
När man nått Den ekologiska skuldens dag har man förbrukat vad som 
borde varit jordens totala årskvot för förbrukning av naturresurser.
Allt eftersom förbrukningen snabbas upp så når man snabbare till Den 
ekologiska skuldens dag.

I år (2017) var Overshoot Day den 2 augusti. Vi har alltså sedan dess 
lånat av kommande generationers resurser för att tillverka nya produkter. 

1986 – 31 dec 
1987 – 19 dec 
1990 – 7 dec
1995 – 21 nov

Overshoot Day  
genom åren

2000 – 1 nov
2005 – 20 okt
2010 – 21 aug
2015 – 4 aug

1. Ta det övre hörnet 
på sidan och vik in.

2. Hela vägen in till 
kanten på pärmen.

3. Ta sedan den 
nedre kanten och 
vik in mot mitten.

4. Tryck till så det  
ligger rätt mot pär-
men.

5. Vik upp den lilla 
biten av pappret som 
har hamnat nedanför 
sidan.

6. Upprepa tills du 
vikt alla sidor.

7. Fördela sidorna så att det ser jämt ut.



6.6.

I förra Källsortera skrev vi om målet att minska mängden plastbärkassar,  
som skapar stora problem för vår natur då en stor del av påsarna hamnar  
i hav och sjöar. För att minska användandet började vissa butiker därför  

Myter
 I Sverige finns gott om skog, 

därför behöver vi inte återvin-
na pappersförpackningar och 
tidningar. 
- Det är både billigare och mer  
energieffektivt att återvinna pap-
persförpackningar än att göra nytt 
papper av ny råvara.

 Mjölk, fil- och juiceförpack-
ningar går inte att återvinna 
eftersom de består av flera 
olika material.
- Många färskvaruförpackningar 
består av kartong, en plasthinna på 
insidan och ibland en plastkork län-
gst upp. Plasthinnan skiljs åt från 
kartongen i återvinningsprocessen. 
Förpackningen ska därför sorteras 
som pappersförpackning, medan 
den löstagbara plastkorken hör 
hemma hos de andra plastförpack-
ningarna. Generellt gäller samma 
sak som för alla förpackningar som 
består av flera sammansatta ma-
terial. Det ska sorteras efter det 
viktmässigt dominerande material-
slaget. En enkel tumregel är att 
man aldrig ska behöva använda ett 
verktyg för att separera två material 
åt (källa: FTI).

 Mitt bidrag till återvinningen 
är så litet att det inte spelar 
någon roll.
- Om alla svenska hushåll återvann 
bara en enda plastförpackning till i 
månaden hade vi minskat koldioxid-
utsläppen med 36 000 ton. Detta 
motsvarar utsläppen från cirka  
12 000 bensindrivna bilar varje år, 
eller oljeuppvärmning av 675  
medelstora villor (källa: FTI).

 ÖGRAB tjänar pengar på det 
brännbara avfallet. 
- Vi betalar(!) årligen 2,5 miljoner 
kronor för att bli av med det bränn-
bara avfallet som idag körs till 
Hässleholms fjärrvärmeverk.
 
 Jag kan strunta i att sortera, 

för allt tippas i samma hög 
och eldas upp
- Är avfallet sorterat kan vi sälja det 
återvinningsbara avfallet och på så 
vis få en inkomst. Samtidigt kan vi  
minimera det brännbara avfallet 
som vi måste betala för att lämna 
vidare. Att sortera tjänar alla  på. 

Låt blött avfall rinna av ordentligt  
innan du lägger det i papperspåsen. 
Du kan även lägga lite hushållspap-
per i botten av påsen om du kommer 
att slänga mycket blött material. Vik 
ihop påsen noga så att avfallet inte 
rinner ut och sedan fryser fast. 

Låt gärna påsen stå utomhus några minuter innan du lägger den i kärlet så 
att ytan på matavfallspåsen blir kall. Det förhindrar bildning av kondens som 
sedan fryser. Man kan lägga en karta äggkartong i botten på kärlet när det är 
tomt, så undviker man att påsar fryser fast i kärlet. Innan tömning, skaka till 
kärlet ordentligt så brukar fastfrusna påsar lossna.

Om papperspåsen har frusit fast i kärlet:
Lossa papperspåsarna före tömning genom att skaka på kärlet försiktigt. Skulle 
några papperspåsar ändå finnas kvar efter tömning lossar de när temperaturen 
blir mildare. Vanligtvis blir kärlen inte fulla till nästa tömning och vid låga  
temperaturer orsakar inte matavfallet några luktproblem.

Slopa bärkassar av plast!

Hämtningar av grovafall och deponi reduceras
Under 2017 reducerade vi hämtningar av grovavfall och deponi till fyra 
tillfällen/kalenderår. Vill du beställa flera hämtningar, betalar du enligt  
gällande taxa. Du som bor i villa kan läsa i din tömningskalender vilken 
dag vi kommer och hämtar. Beställ senast 5 arbetsdagar innan du har 
hämtning.

Den årliga utdelningen av kompostpåsar har upphört. 
När du behöver nya matavfallspåsar kan du beställa dessa genom vår 
hemsida, eller genom att kontakta kundtjänst. Flerfamiljshus kontaktar 
fastighetsägare alt. vaktmästare om var man kan hämta hållare och kom-
postpåsar. Köper du egna påsar så måste de vara godkända av ÖGRAB. 
De s.k. majspåsarna är inte tillåtna.

ta betalt för sina plastbärkassar från 
och med den 1 juni i år. 

Rejäl minskning 
Naturskyddsföreningen rapporterade 
i september om en minskning på 
2,5 miljoner påsar på tre månader; 
då över 40 % av kunderna avstod 
från att köpa en plastpåse.  Det 
är dubbelt så mycket än vad man 
förväntat sig enligt Naturskydds-
föreningen. 

Tänk på!

Tips  Förhindra att matavfallet fryser fast:  



7.

Bommar på ÅVC
För att förbättra kontrollen av vilka som använder våra ÅVC:er har vi bommar 
vid infarterna i Kattarp, Knislinge och Osby. I hushållens taxa ingår tillgång 
till ÖGRAB:s återvinningscentraler, så du behöver bara ett renhållnings-
abonnemang och ett körkort för att komma in. Om du själv inte står för abon-
nemanget, eller om du bor i lägenhet, behöver vi registrera ditt personnummer 
för att du ska kunna öppna bommen med ditt körkort. Du kan registrera dig 
genom vår hemsida, eller när du besöker oss på Kattarps ÅVC.  Mindre företag 
betalar för användningen genom att köpa företagskort. 

Övervakningskameror

Skärpt övervakning!
Vecka 49 installerades övervakningskameror på våra övriga åter- 
vinningscentraler, i likhet med den som finns i Kattarp. Anledningen är att 
vi upplever en ökad aktivitet av obehöriga då centralerna är stängda. 
Kameraövervakning innebär också en ökad trygghet för både personal 
och våra besökare.

För in körkortet med streck-
koden/QR koden uppåt. Skulle 
du stöta på problem kan du 
kontakta ÅVC-personalen 
direkt vid bommen! 

Till våra kunder med faktura-
adress i annat land än Sverige.
På senare tid har vi uppmärksammat 
att ärenden med obetalda fakturor som 
lämnas till inkasso har ökat, framförallt 
för våra kunder med utländsk adress. 
Orsakerna kan vara flera, men vi tror 
att brister i postutdelningen kan vara 
en bidragande orsak.
För att undvika Inkassokrav i fram-
tiden och få din faktura betalad i 
tid, rekommenderar vi nu alla våra  
utlandskunder att övergå till  elektronisk  
faktura, eller anmäla sig för autogiro.
För dig som inte har bankkonto i Sverige 
finns möjligheten att få e-postfaktura.
Information om hur du skall göra finns 
på www.ograb.se, och du är också 
välkommen att kontakta kundtjänst 
på telefon: +46 44 790 59 90 mellan 
09.30-15.00 under vardagar, så hjälper 
de dig.

To our customers with invoice 
addresses in a country other 
than Sweden.
Recently, we have noted that issues 
with unpaid invoices submitted to 
debt collection have increased,  
especially for our customers with foreign  
addresses. It might depend on several 
reasons, but we believe that short-
ages in the mail distribution can be a 
contributing factor.
To avoid collection requirements in 
the future and get your invoice paid 
on time, we now recommend all our 
foreign customers to switch to the  
e-invoice, or sign up for an autogiro.
For those without a Swedish bank  
account, it is possible to get an elec-
tronic invoice to you e-mail adress.
Information on how to do is available 
at www.ograb.se, and you are also 
welcome to contact customer service 
on phone: +46 44 790 59 90  between 
09.30-15.00 during weekdays, and 
they will help you.

?
Skaffa E-faktura!

1.

Hur funkar det? Osby och Östra Göinge kommuner

Välkommen till  Återvinningscentralen

Göingebygdens
renhållningsbolag- avfallshantering 

för din miljö

R

Under november månad skickade vi ut en 
broschyr till dig*. Den beskriver hur  det  
fungerar på våra återvinningscentraler och 
innehåller allt som är bra för dig att veta 
när du ska lämna ditt avfall. Den är tänkt  
som ett hjälpmedel till dig som besökare, 
så att du ska få en så trevlig och smidig 
upplevelse hos oss som möjligt.
 

Har du läst din nya 

Broschyr om ÅVC? 
(Återvinningscentralen)

Broschyren du fick med 
posten i november. 

* Bor du utanför Östra Göinge och Osby 
kommun får du den med Källsortera.
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ÖPPETTIDER PÅ ÅVC

Mån Tisd Ons Tors Fred Lörd

Kattarp 
Tel: 044-790 59 93 Endast ÅVC-frågor.

7-16 7-18 7-16 7-16 7-16 8-14

Osby  
Mossvägen 35 Tel: 044-790 59 88

8-12
12.45-16

10-12
12.45-18

 8.30-12.30
  3:e lörd varje månad 8.30-12.30

Lönsboda  
Nytebodavägen 32 Tel: 044-790 59 88

10-12
12.45-18

8-12
12.45-16

 8.30-12.30
  sista lörd varje månad 8.30-12.30

Sibbhult
Industrigatan 1 Tel: 044-790 59 89

10-12
12.45-18

8-12
12.45-16

 8.30-12.30
  2:a lörd varje månad 8.30-12.30

Knislinge 
Lertagsvägen Tel: 044-790 59 89

10-12
12.45-18

8-12
12.45-16

 8.30-12.30
  1:a lörd varje månad 8.30-12.30

Killeberg 
Brunnsgatan 6

 8.30-12.30
 8.30-12.30

 = 1 april - 30 sept     = 1 okt - 31 mars 

December 2017 – juni 2018
25/12, 26/12, 1/1, 6/1, 30/3, 2/4, 1/5, 10/5, 6/6, 23/6= Röda dagar helt stängt 23/12 = öppet till 12:00

Kontrollera alltid öppettider på www.ograb.se

Huvudkontor Kattarp Växel Tel: 044-790 59 80, Kundtjänst Tel: 044-790 59 90

Din tomt – Chaufförens arbetsmiljö

TömningskalenderSnart finns tömningskalendern för 2018 att skriva ut från www.ograb.tomningskalender.seHar du inte möjlighet att  skriva ut själv är du välkommen att ringa kundtjänst och beställa. Då skickas din tömningskalender hem till dig med brev.
Vintern är återigen här. Vi behöver då som vanligt din hjälp med att ge våra 
chaufförer en säker arbetsmiljö. 
 Vänligen skotta och halkbekämpa fram till avfallskärlen.
 Ta bort eventuella snövallar runt kärlen.
 Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg fram till kärlen.
 Tänk på att låta avfallet torka innan du lägger det i kärlen, då minskar risken för att det fryser fast.

Slamtömning under vintern?
 Vänligen skotta och halkbekämpa fram till slambrunnen.
 Skotta även fram locket på brunnen.

Tack för din hjälp!


