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Avfall och sophämtning
Hur funkar det?

Osby och Östra Göinge kommuner

Viktig information om din Renhållning

Telefon Kundtjänst: 044-790 59 90 Telefontider: 9.30-15.00
Hemsida: www.ograb.se e-post: info@ograb.se

Adress: Östra Göinge Renhållnings AB - Avfallsanläggningen 2373 C Kattarp 280 60 Broby

Denna broschyr är gjord för att du lätt ska komma igång
med din renhållning och snabbt få den att fungera.

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. Vi är till för din service!
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Källsortering

Allt avfall skall sorteras – Se vår broschyr A-Ö
Det är inte tillåtet att slänga osorterat eller blandat avfall.

Vissa avfall skall paketeras
1. Organiskt avfall
2. Sot, aska, hundlatrin, kattsand, etc.

Källsortering innebär att du som abonnent sorterar ditt avfall och slänger det i respektive kärl/hink. Vi ansvarar
sedan för att det återvinns på bästa sätt. Källsortering och återvinning  görs för att hålla taxorna nere och för att
skydda vår miljö. Lättast att se hur du ska källsortera är att titta i vår broschyr ”A-Ö”

Handtaget utåt

Vissa har alltid sina kärl som skissen visar. Andra föredrar att ha de

1. Organiskt avfall
paketeras i papperspåse

Ställ säcken
väl synlig.

Max 15 kg

Organiskt avfall
1. Organiskt avfall skall paketeras
i papper. Då minskar risken för
dålig lukt, flugor hålls borta och
kärlet blir mer hygieniskt för alla.
En gång per år får du hemlevererat
en årsförbrukning av kompostpåsar.
Om kompostpåsarna tar slut kan du
gratis beställa nya via vår hemsida
eller telefon.
Hållaren kan skruvas fast under
diskbänken.Den gör matavfallet
luftigt, mer hygieniskt och mindre
lukt. Så använd alltid hållaren!

Vill du ha ett kärl för löv, kvistar etc.
kan du abonnera det av oss. I
abonnemanget ingår att du fritt får
hämta 1 m3 kompostjord på
avfallsanläggningen i Kattarp.

Ring oss eller beställ via vår hemsida.

På tömningsdagen ska

kärlen stå inom 10 meter från

tomtgränsen.

Ba

Kärl för
Trädgårdsavfall
(löv, kvistar etc.)
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Avfallskärlen
Avfallskärlen lånas ut och ägs av ÖGRAB.
Du ansvarar själv för rengöring, skötsel och förstörda kärl.

Kärl och hinkar får inte vara överfulla eller för tunga.
Max vikt för säckar 15 kg.

Kärlens placering (gäller dagen då de ska tömmas)
– På dagen då kärlen skall tömmas ska de placeras med max 10 meters gångväg in på tomten från vägen.
– Kärlen skall vara vända med handtagen utåt mot hämtningspersonalen.
– Gångvägen till kärlet skall ha hård yta och vara fri från hinder så kärlen lätt kan rullas.
– Vintertid ska gångvägen snöröjas och halkbekämpas.
– Körvägen fram till tomten skall vara framkomlig för sopbilen.

Om kärlen inte töms
Ibland blir tömningen försenad. Sopbilen kan gå sönder, chaufförer kan bli sjuka osv.
Låt kärlen stå kvar vid tomtgränsen tills de tömts. Kontakta kundtjänst om det dröjer mer än en dag.
OBS: När veckorna innehåller helgdagar kan tömning ske +/- 2 dagar!
Felsorterade sopor töms ej. Du får ett meddelande på kärlet så du kan rätta till felet.
Saknar du tömningskalender med dina tömningsdagar kan du ladda hem en på www.ograb.se.

em på andra sätt och flyttar sedan ut kärlen till vägen på tömningsdagen.

2. Paketera sot,
aska, hundlatrin,
kattsand, etc.

Lysrör kan du lämna vid kärlen,
Skall förpackas! Ta förpackningen från ditt nya lysrör.

atterier GlödlamporBlandas ej!

Säckar till förpackningar av
plast och papper
1. Förslut säckarna (snöre, tejp, bunt-
band etc.) så att inte innehållet trillar ut.

2. Luta dem inte mot kärl som ska
tömmas.

Behöver du extra säckar? Skriv en lapp
och lägg synlig på sopkärlet till
sophämtaren. Annars får du lika många
nya säckar som du lämnar. Du kan även
hämta säckar på återvinningscentralen.

Räcker inte hinkarna kan
man använda andra
”lättömda” behållare.
Överfulla hinkar töms ej.
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CHIPS
CHIPS
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Abonnemang för renhållning

Våra Återvinningscentraler
Med ett renhållningsabonnemang är det GRATIS att lämna sorterat grovavfall från hushållen på  återvinnings-centralerna!
Hushåll kan lämna så mycket som ryms på ett personbilssläp. Har du större mängder så hänvisar vi till avfallsanläggningen
i Kattarp. Det är även gratis hämtning av grovavfall och farligt avfallhemma hos dig! Se broschyren ”A-Ö”.

Det finns flera olika abonnemang som du kan välja bland. När du ringer oss för att anmäla ditt abonnemang kan vi
ge dig tips om vilket abonnemang som kan passa dina behov bäst. Abonnemangen finns även på vår hemsida.
I alla abonnemang ingår att du gratis får lämna sorterat grovavfall från hushållet på våra Återvinningscentraler!

Kattarp återvinningscentral
Vardagar .......................... 07.00-16.00
Tisdagar även...................16.00-18.00
Lördagar ..........................08.00-14.00

Osby Mossvägen
Tisdag ........08:00-12:00, 12:45-16:00
Torsdag ......10:00-12:00, 12:45-18:00
Maj – September
Alla lördagar ................... 08:30-12:30
Oktober – Mars
3:e lörd varje månad .......08:30-12:30

Lönsboda Nytebodavägen
Måndagar ...10:00-12:00, 12:45-18:00
Onsdagar ...08:00-12:00, 12:45-16:00
Maj – September
Alla lördagar ....................08:30-12:30
Oktober – Mars
Sista lörd varje månad ...08:30-12:30

Sibbhult Industrigatan
Måndagar ...10:00-12:00, 12:45-18:00
Onsdagar ...08:00-12:00, 12:45-16:00
Maj – September
Alla lördagar ....................08:30-12:30
Oktober – Mars
2:a lörd varje månad .......08:30-12:30

Enkla tips - Källsortera i hemmet
Sorteringen hemma är uppdelad i 9-12 olika sorters avfall.  För att få plats med allt i vaskskåpet behöver inte allt
sorteras direkt. Avfall som det blir lite utav kan man lägga i samma hink och sortera ute vid sopkärlen.

Organiskt
Måste förpackas i papperspåse
eller tidningspapper. (Se sid. 2)

Brännbart
Till detta kan man ta vilken
avfallsbehållare som helst, sätt i
en plastkasse. Knyt påsen innan
du lägger den i kärlet.

Förpackningar
(glas, metall, plast och papper)
Förpackningarna skall vara
rena. Har man ont om plats kan
man lägga alla i samma
behållare och sedan sortera upp
dem vid sopkärlet.

Deponi
Det är väldigt lite som
skall ligga i deponi och
det uppkommer inte
dagligen. Därför behövs
ingen egen behållare till
det.

Tidningar
Kan samlas i en papperskasse
Obs: ej plast.

Batterier, glödlampor och farligt avfall
Kan samlas tillsammans i en behållare. Farligt avfall lämnas på ÅVC eller
hämtas på beställning. (Ring 044-790 59 90 eller boka på hemsidan
www.ograb.se

Knislinge Lertagsvägen
Tisdag ........10:00-12:00, 12:45-18:00
Torsdag ......08:00-12:00, 12:45-16:00
Maj – September
Alla lördagar ....................08:30-12:30
Oktober – Mars
1:a lörd varje månad .......08:30-12:30

Killeberg  Hela året
Alla lördagar  ...................08:30-12:30


