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INFORMATION FRÅN ÖGRAB  Renhållningsbolaget i Osby & Östra Göinge kommuner

Ny lag - Nedskräpning ger böter s. 2
Temadag invasiva växter s. 4
Årets Göing 2021 s. 7

Tack alla duktigakommuninvånare
Osby och Östra Göinge är BÄST I LANDET på avfallshantering s. 3 
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INNEHÅLL

NY LAG 1JAN 2022
Slarvigt slängd fimp eller 
tuggummit m.m. ger 800 kr 
i böter!

Nedskräpning är problematiskt utifrån flera 
miljöperspektiv. Det leder till sämre stads-
miljö, direkta miljöskador på djurlivet och 
orsakar spridning av mikroplast i hav och 
vatten.

Fimpen är det överlägset vanligaste skräpet  
som slängs på marken, snus kommer på  
andra plats. Mycket av det övriga skräpet  
kommer från det vi äter och dricker på 
språng.

SKRÄP FÖDER SKRÄP
Människor uppfattar det som mer okej att 
slänga skräp på en plats som redan är ned-
skräpad. Om andra skräpar ner där kan väl 
jag också göra det? 

Så gör en insats för MILJÖN och släng 
skräpet på rätt ställe.
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ÖGRAB HAR LÅG TAXA  
FÖR 4 FACKSKÄRL!
I en jämförelse av taxor 
med ett antal andra 
skånska kommuner 
så har ÖGRAB den 
lägsta taxan för 4 fackskärl. 
I ögrabs taxa ingår även 
hämtning av grovavfall 
4 gånger/år.
ÖGRAB har dessutom 6 st 
bemannade 
Återvinningscentraler.

Läs mer på www.ograb.se 

Taxa för en och 
tvåfamiljshus
ÖGRAB.... 2 824 kr
HMAB...... 2 977 kr
SJÖBO...... 5 309 kr
MERAB.... 5 565 kr
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PER ERLANDSSON, VD

LEDARE

Varje år utser branschorganisationen 
Avfall Sverige årets avfallskommun. 
Samtliga Sveriges kommuner eller 
kommunala avfallsverksamheter är 
medlemmar i branchorganisationen. 
Vid årsmötet i juni utsågs Osby och 
Östra Göinge kommuner till att ha 
landets bästa avfallshantering.
Totalt ingår 16 nyckeltal som speglar 
verksamheten inom fyra områden: Fö-
rebyggande och avfallsmängder, Åter-
vinning av material, Miljöeffekter och 
kvalitet i insamlingen samt Kundnöjd-
het. Dessa nyckeltal vägs samman till 
ett index där alla kommuner jämförs. 

Nöjda kunder, små mängder restavfall 
och höga miljövärden är några fakto-
rer som bidrog till den hedrande pla-
ceringen. ÖGRAB införde tidigt fast-
ighetsnära källsortering och insamling 
vilket är en nyckelfaktor till fram-
gången. Vi ser också att flera andra 
skånska kommuner ligger väl framme 
och har liksom ÖGRAB sedan flera år 
fyrfackskärl.

Jag är mycket stolt över medarbetar-
na på ÖGRAB och deras insatser med 
kunden i fokus, politiker som visar 
långsiktighet och mod, våra entrepre-
nörer och andra samarbetspartners för 
utmärkt samarbete samt alla kommun-
innevånare som med ett stort intresse 
för hållbarhet och miljö bidrar genom 
att omsätta detta i praktisk handling i 
vår avfallshantering.

Stort tack till er alla för att vi tillsam-
mans gör världen lite bättre!

Men ingenting är så bra att det inte kan 
bli bättre. Du kanske har förslag och 
idéer hur vi kan utveckla vår service 
och avfallshantering? Skicka gärna en 
e-post till oss med dina funderingar 
och förslag eller slå en signal till vår 
kundtjänst. Ett vykort går också lika 
bra.

Jag vill också passa på att önska dig en 
trevlig sommar!

Per

BREV FRÅN ÖGRAB:S VD
OSBY OCH ÖSTRA GÖINGE 
ÄR BÄST I LANDET 
PÅ  AVFALLSHANTERING

FINNS ÅRETS BÄSTA RESTERKOCKAR 
PÅ ER SKOLA?  
Visste du att en familj på fyra personer slänger drygt 1 kilo mat per 
dag? Det är inte alls bra, varken för miljön eller plånboken. I höst 
får barn chansen att göra en insats för miljön och rädda resterna 
i kylen – och samtidigt tävla om 10 000 kr  till klasskassan och  
presentkort från Matsmart.se. Läs mer på www.resterkocken.se.

Regionmuseet 
Kristianstad
MAT: Mer än en måltid
26 mars – 28 augusti
Besök årets stora utställning 
om MAT. Här finns teman 
som bruk och återbruk, äta, 
odla, transportera och förvara 
och hur vi kan blicka in i en 
mer hållbar framtid, inte minst  
genom att lära av historien. 

Välkommen, det är 
serverat!

Per Erlandsson, VD på ÖGRAB och Niklas Larsson, styrelseordförande på ÖGRAB 
tog emot priset från Avfall Sverige.
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AKTUELLT

TEMADAG INVASIVA VÄXTARTER
Det blev en lyckad och trevlig dag när vi hade en informationsdag om invasiva växter. Vi fanns på Kattarps 
ÅVC, lördagen den 2 april. Besökarna tyckte det var intressant att få lära sig mer om de olika arterna och få 
reda på hur man ska göra för att bli av med dom.

Carl-Magnus
– Vissa invasiva växter är väl-
digt vackra. Funderar på när en 
växt blir invasiv?
– Svar från Cajza (Länsstyrel-
sen Skåne)
1) främmande  2) införd av 
människan  3) efter år 1800

Lars och Britt
– Jättebra med information 
om invasiva växter. Är mycket  
intresserade av växter och djur. 
Bra att veta mer om vilka väx-
ter som man ska vara mer för-
siktig med.

Representanter för Länsstyrelsen 
Skåne, Osby och Östra Göinge kom-
mun, Göinge Naturtrim samt ÖGRAB 
fanns på plats för att informera och 
svara på frågor . Vi bjöd även på fika.

Invasiva växtarter är ett tilltagande 
problem i vår natur. De tränger 
undan vår inhemska flora och kan 
även i vissa fall orsaka fysisk skada 
på oss människor. Invasiva växter 
hamnar ofta felaktigt bland övrigt 
trädgårdsavfall, vilket kan bidra till 
fortsatt spridning.

Lennart och Rosa passade på att ställa lite frågor 
till Cajza från Länstyrelsen Skåne.

Vad är invasiva växter?
Invasiva växter är arter som tidigare 
inte funnits här, som kommit hit med 
mänsklig hjälp och som konkurrerar 
ut inhemska arter. En fullständig lista 
med utförliga beskrivningar på dessa 
finns på Naturvårdsverkets hemsida, 
Invasiva arter (naturvardsverket.se)

De vanligaste växtarterna vi tar 
emot på återvinningscentralerna är 
blomsterlupiner, parkslide, jätteloka 
(björnloka), vresros samt jättebalsamin.

RAPPORTERA INVASIVA 
FRÄMMANDE ARTER
Inrapportering från allmänheten 
är mycket viktigt i arbetet med 
att hindra förekomsten och 
spridningen av invasiva främ-
mande arter. 
Enklast rapporterar du på 
invasivaarter.nu

Det finns flera arter som är väl 
spridda i hela Skåne och det är 
parkslide, jättebalsamin och jät-
teloka och tyvärr är norra Skåne 
inte något undantag. 

Naturvårdsverket har precis kommit 
ut med en ny vägledning rörande han-
tering och bekämpning av parkslide 
och den rekommenderar jag att man 
läser om man har parkslide på sin 
mark. Jättebalsamin är ganska lätt 
att bekämpa om man har mindre be-
stånd, man drar upp dem med roten. 

Jätteloka har vi fokus på i år och 
många markägare har fått brev med 

Cajza från Länstyrelsen Skåne berättar mer.
uppmaning om att ta bort sina jättelo-
kor. Om man har jätteloka på sin mark 
men inte fått något brev kan man gå 
in och läsa på Länsstyrelsen Skånes 
webbsida eller höra av sig till oss så 
skickar vi ut brevet med åtgärdsför-
slag. Sidenört och gul skunkkalla 
är också arter som finns i området 
och som man gärna får rapportera på 
www.invasivaarter.nu, dessa två sis-
ta arterna har vi god chans att helt få 
bort i Skåne!
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INSAMLING

5

AVFALLSHANTERING AV INVASIVA VÄXTER

1. Förpackas
Växterna ska förpackas i 
transparenta säckar. 
- På Kattarps ÅVC max 5 st 
125L säckar per person och 
besök.
- På övriga ÅVC gäller max 
1 st 125L säck per person 
och besök

?
VAD ÄR EN FÖRPACKNING?
Som förpackning räknas allt material som har innehållit något, alltså omslutit eller skyddat en vara.

     JA!     Nej! 
  SYLTBURK - Glasförp.   DRICKSGLAS - Rena massor* 
  KETCHUPFLASKA  - Plastförp.   DISKBORSTE - Brännbart 
  KAPSYL - Metallförp.   GAFFEL  - Skrot 
  SMÖRPAKET - Plastförp.    PLASTHINK  - Brännbart 
  KONSERVBURK - Metallförp.    SKRUVAR - Skrot

  GODISPÅSE - Pappersförp.   VERKTYG - Skrot

  SOYAFLASKA  - Glasförp.   SPEGELGLAS - Rena massor*

  TABLETTKARTA - Plastförp.   GRYTOR  - Skrot

VANLIGA FRÅGOR!

Kan man lägga byggfrigolit, 
i plastförpackningar?

Svar: Nej, läggs i brännbart.

Kan man lägga murspannar 
i plastförpackningar?

Svar: Nej, det är ingen för-
packning, det slängs i Hård-
plast eller Brännbart.

Kan man slänga wellpapps 
kartonger i pappersförpack-
ningar?

Svar: Nej, stora wellpapp, 
kartonger och liknande med 
räfflad innestruktur lämnas 
på ÅVC.

2. Lämnas på ÅVC
Säckarna lämnar du på 
återvinningscentralen i 
avsett kärl för invasiva 
växter. Kontakta 
personal om du 
är osäker.

3. Förbränns
De invasiva växterna 
transporteras till en 
fjärrvärmeanläggning
där de förbränns och 
blir till fjärrvärme 
och el.

*Rena massor är hårda material som ex. glas,keramik och och betong som används till anläggning 
av vägar.
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ÅTERVINNINGSCENTRALEN

TRANSPARENTA 
SOPSÄCKAR PÅ ÅVC
 

Tomhylsor ska sorteras i separata kärl på ÅVC,
INTE läggas i bland skrot av säkerhetsskäl! 
 
Kontakta personal innan avlämning, (max 10kg).

TOMHYLSOR

Bara genomskinliga sopsäckar får användas till 
avfall som lämnas på våra återvinningscentraler.

 MINSKAD FELSORTERING
när personalen kan se vad som finns i säckarna.

 SÄKRARE ARBETSMILJÖ
för personalen som undviker stick- och skärsår 
om de slipper stoppa ned händerna i säckar.

 BÄTTRE LUFT PÅ ÅVC
Personalen behöver inte öppna säckar som 
sprider damm och föroreningar.

FÖRETAG
På vår hemsida www.ograb.se kan 
du få mer information om ex:

 FÖRETAGSKORT

 MOTTAGNINGSAVGIFTER 2022

 AVLÄMNARINTYG FÖR ELAVFALLBOMMAR PÅ ÅVC
Du som redan står som ägare på ett 
renhållningsabonnemang och innehar 
ett svenskt körkort finns redan 
registrerad i vårt passersystem. På vår 
hemsida kan du registrera dig om du 
bor i hyreshus eller om fler i hushållet 
önskar tillträde.

BÖRJAR DU FÅ SLUT 
PÅ MATAVFALLSPÅSAR
Börjar du få slut på 
påsar kan du nu enkelt 
klämma fast en tom 
matavfallspåse i ett av 
kärlen för att få leverans 
på en bunt (innehåller 80 
påsar) vid nästa tömning! 

Har du inga påsar att 
klämma kan du hämta 
några påsar på Kattarp 
alternativt lägga en lapp 
till chauffören på locket 
vid tömning.

NYA ANSLAGSTAVLOR
PÅ ALLA VÅRA ÅVC
På alla tavlor finns karta över aktuell ÅVC, på 
dessa kan du se var containrarna är placerade 
och på så vis lasta materialet i rätt ordning inför 
ditt nästa besök. Smidigt, eller hur?

Här står även våra gällande ordningsregler, 
sorteringsregler, material som vi inte tar emot 
och annan aktuell information. 
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INFORMATION

ÖGRAB VILL HYLLA 
ÅRETS GÖING 2021
Matts Persson från Glimåkra blev Årets Göing 2021. 
Av de fem personer som var nominerade och gick att 
rösta på var det han som fick flest röster.

Matts är varje dag ute i Glimåkra och plockar skräp med 
sin permobil och ser till att det är rent och snyggt i hela 
byn. Hans insatser betyder mycket för trivseln och med 
sitt engagemang är han ett stort föredöme. Matts är en 
sann eldsjäl!

– Du är en sann förebild Matts, både för ungdomar men 
även för oss andra i kommunen! säger Patric Åberg från 
Östra Göinge kommun som delade ut priset.

Matts blev väldigt glad för att hans jobb uppskattas. Matts 
har även tackats av landshövdingen i Skånelän och personer 
som gjort en god insats i kommunerna i Skåne kommer att 
bli bjudna på middag hos landshövdingen, så även Matts.

Matts miljötips.
-Ta med er en påse när 
ni ska ut i naturen, så 
kan ni hjälpa till att 
plocka lite skräp.

GEMENSAMT SKYLTSYSTEM  FÖR NORDEN
Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall 
i Sverige. Olika system och symboler på olika platser gör det svårare 
att sortera rätt. Systemet är tänkt att kunna användas så väl vid fastig-
hetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på 
sopkärl, i soprum, och vid insamling på stan, som på förpackningar. RESTAVFALL

Ex: plastföremål, 
kuvert, smutsig plast 
& papper, inbundna 
böcker, 
dynor (bör vara högst 0,6x0,6x0,6m)

ME TALL
Ex: cyklar, plåt, 
grytor, stekpannor, 
bestick, stuprör, 
övrig skrot. 

PORSLIN &
KERAMIK

Ex: Planglas, aska,
kakel, sanitet, 
betong, sten & grus,
fönster med karm.

Vi kommer att börja med att förnya skyltarna 
på Kattarps ÅVC. 

BRÄNNBART 

SKROT

SAMMANSATT  
MATERIAL     

RENA 
MASSOR        

RESTAVFALL

METALL

STOPPADE 
MÖBLER 

PORSLIN & 
KERAMIK

NYA NAMN PÅ VISSA FRAKTIONER
Vissa av fraktionerna kommer att få nya namn, så att i framtiden heter 
fraktionerna likadant över hela landet vilket gör det lättare att sortera 
rätt. Ex. Brännbart som är en gammal benämning som byts till Restav-
fall, vilket passar bättre, Restavfall är det som du inte kan sortera ut i 
någon annan fraktion.
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ÖPPETTIDER PÅ ÅVC
Mån           Tis             Ons          Tors             Fre                                      Lörd       

Östra Göinge Renhållnings AB, 2373 C Kattarp, 289 92 Broby   044- 790 59 90  www.ograb.se

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

Kattarp

Osby

Lönsboda

Sibbhult

Knislinge

Killeberg

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

Mossvägen 35 Tel: 070 874 67 89

Nytebodavägen 32 Tel: 073 328 99 94

Industrigatan 1 Tel: 073 329 00 03

Lertagsvägen Tel: 073 370 59 90

Brunnsgatan 6 Tel: 070-149 79 13

7-16 7-18

8-12
12:45-16

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

8.30-12.30

8.30-12.30

8.30-12.30

8.30-12.30

8.30-12.30

3:e lörd varje månad 8.30- 12.30

sista lörd varje månad 8.30-12.30

2:a lörd varje månad 8.30-12.30

1:a lörd varje månad 8.30-12.30

10-12
12:45-18

10-12
12:45-18

10-12
12:45-18

10-12
12:45-18

8-12
12:45-16

8-12
12:45-16

8-12
12:45-16

Stängt alla röda dagar samt midsommar, jul- och nyårsafton. 

Kundtjänst: Vardagar 9.30–15.00, lunchstängt  12:00-12:45
Då vi under sommaren har mindre bemanning kan det

förekomma längre svarstider. 

Vi önskar er en skön sommar!

1. Sortera ditt avfall samtidigt som du lastar bilen 
eller släpvagnen så går det snabbare på ÅVC.  
På vår hemsida eller på ÅVC kan du titta på våra 
anslagstavlor, på dessa kan du se var containrarna 
är placerade och på så vis lasta materialet 
i rätt ordning inför ditt nästa besök.

2. Kom ihåg att på Kattarps ÅVC finns möjlighet att 
lämna användbara saker i vår ÅTEBRUKScontainer 
istället för att slänga det.

FÖR FINT FÖR

ATT SLÄNGAS? 

Lämna det i 

ÅTERBRUKS 

containern på 

Kattarps ÅVC!

ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ÅKER TILL ÅVC

Kontrollera alltid öppettider på www.ograb.se


