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HAR DU PROBLEM MED 
FASTFRUSET MATAVFALL?

TÖMMNINGS-
DAGAR
UNDER 
JULHELGEN
Under julhelgen 
tömmer vi kärlen 
som vanligt.

Nu börjar det återigen bli frostiga nätter, 
vilket tyvärr går hand i hand med fastfruset 
matavfall.
Här får du lite tips på hur du kan göra för 
att undvika att facket för matavfall inte blir 
tömt som det ska.

Vi vill påminna om att det är fastighetsägarens 
ansvar att halkbekämpa och snöröja inför 
renhållnings- och slambilsbesök. För frågor 
angående detta ring kundtjänst på 044 - 790 59 
90.

 Vänligen skotta och halkbekämpa fram till 
avfallskärlen

 Ploga och sanda tillfartsvägar från allmän väg 
fram till kärlen.

Har du även slamtömning?
 Vänligen skotta och halkbekämpa fram till 

slambrunnen.
 Skotta även fram locket på brunnen.

Stort TACK för din hjälp!G
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BYGG OCH 
RIVNINGSAVFALL
Från 2023 är det möjligt 
att få sorterat bygg- och 
rivningsavfall från icke 
yrkesmässig verksamhet 
hämtad fastighetsnära 
mot betalning.

ÄGARBYTE
Det är fastighetsägarna som är 
ansvariga för att anmäla ägarbyte 
till Ögrab. Enklast är om du och 
köparen tillsammans fyller i vår 
ägarbytesblankett. Den hittar du 
på vår hemsida eller kontakta 
kundtjänst.
Tills dess att vi får in en undertecknad  
blankett så fakturerar vi dig som 
säljare av fastigheten.

TIDNINGAR! VI BEHÖVER BLI BÄTTRE!
Tänk på: Kasta inte kuvert, post-it-lappar eller papperskassar 
bland tidningar. Ta bort plastomslag runt reklam och tidningar.

TÖMNINGS-
KALENDERN 2023 
Finns att hämta på vår hemsida från 
mitten av december.

Mode



PER ERLANDSSON, VD

LEDAREBREV FRÅN ÖGRAB:S VD

SSA DAGEN
I september  bjöd vi in alla 
andraklassare från Osby och 
Östra Göinge kommun till 
Tydingesjöns camping.  

Det blev en solig dag med 
show av Sopkommissionen, 
fika och en del soplekar. 
Roligt att ordna ett event 
med så många duktiga 
barn!!!

DU ÄTER 
ETT KREDIKORT 
I VECKAN

Vi får i oss ca 2 000 mikro-
plastpartiklar per vecka, 
motsvarande ett kreditkort. 
Mikroplast är mycket små 
partiklar som bildas när plast 
bryts ner. Mikroplast finns i 
vattnet vi dricker och maten vi 
äter.

Så släng plasten på rätt ställe 
så det inte hamnar i vår natur!!
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Tack! till alla ni miljöhjältar som bidragit 
till att ÖGRAB blev bäst i landet på 
avfallshantering 2022. Det är en stor sak att 
vi endast har 78 kg restavfall per person och 
år jämfört med riksgenomsnittet på 157 kg. 
Vi gjorde nya plockanalyser under 2022 som 
visar att det ändå finns en teoretisk potential 
att ytterligare halvera mängden restavfall 
till nedåt 40 kg per person och år om allt 
sorterades helt perfekt. Låt oss anta den 
utmaningen!

”Utmaning! Minska mängden 
restavfall (brännbart) till 
40 kg per person/år!”

Nya namn på vissa fraktioner.
Under 2023 byter vi ut den gamla 
avfallsbenämningen ”Brännbart” till den 
mer korrekta ”Restavfall”. Restavfall är den 
avfallsfraktion som blir kvar när allt annat 
avfall är utsorterat i sina fraktioner. Det finns 
mycket som brinner men det ska sorteras i 
sina respektive fraktioner för i huvudsak 
materialåtervinning. 
Vi byter också namn på den gamla 
benämningen ”Deponi” till ”Porslin och 
Keramik”. Idag deponeras nästan inget 
avfall och det gamla namnet har spelat ut 
sin roll. Endast cirka 0,3% av det avfall som 
kommer till ÖGRAB deponeras och det 
utgörs till största delen av gammal isolering 
där vi ännu inte har någon tillgänglig lösning 
för återvinning.

Bygg och rivningsavfall
Regelverket kring hantering av bygg- och 
rivningsavfall från icke-verksamheter 
fortsätter att skärpas och det finns krav på 
utsortering i minst 6 obligatoriska fraktioner 
(trä, metall, glas, plast, gips, mineral). Som 
tidigare kommer ni att kunna lämna dessa 
fraktioner på ÅVC. Från 2023 kommer vi 
dessutom att erbjuda hämtning av dessa 
utsorterade fraktioner fastighetsnära i 
container eller i storsäck. Mer info om detta 
kommer framöver.

Ökade kostnader
Liksom samhället i stort ser vi ökade 
kostnader för energi, drivmedel och material. 
Kostnadsutvecklingen följs och regleras 
genom statistik från t ex SCB. Inför 2023 
utvärderar vi hur avfallsindex förändrats 
de senaste 12 månaderna och detta kommer 
att ligga till grund för indexjustering av 
renhållningstaxan för 2023. Vi återkommer 
i december med mer info om taxan för 2023.

Fritidsbanken
Sedan några år finns Fritidsbanken i Broby 
där alla kostnadsfritt kan låna återbrukade 
sport- och fritidsartiklar. Ett lysande 
exempel på hur återbruk kan bidra till 
ett mer hållbart samhälle och samtidigt 
ge många möjligheter att prova på olika 
fritidsaktiviteter utan att behöva köpa nya 
grejer. Fritidsbanken är under uppstart i 
Osby och vi bidrar med artiklar som lämnas 
in på t ex återbruket i Kattarp.

Vi tackar våra kunder för ett 
mycket gott samarbete mot ett 
hållbart samhälle under 2022 och 
önskar er fina kommande helger!

HUR SORTERAS VÄRMELJUS?
Vi får ofta frågan om hur värmeljus sorteras. 
Pilla loss vekeshållaren (om möjligt) och sortera bägge 
i metallförpackningar. Detta då vekeshållaren är gjord 
av stål, och resten av behållaren är av aluminium. 
Dessa två material smälter vid olika temperaturer.



4.

AKTUELLT

Östra Göinge Renhållning AB (ÖGRAB) är ett kommunalt bolag som ägs till lika delar av Osby 
och Östra Göinge kommuner.  Bolaget leds av en styrelse bestående av politiker från de båda ägarkommunerna, 
lika många från varje kommun. Ordförandeskapet växlar med den politiska mandatperioden.

HUR SLÄNGER VI?

ÖGRAB 50 ÅR - HISTORIK

1973 Bildas bolaget Östra Göinge Renhållning AB.

1975 Har man stängt de 
övriga 27 soptipparna som 
fanns i Osby och Östragöinge 
och Kattarpstippen tar emot 
allt avfall från bägge kommu-
nerna.

2001 Hässleholms Kommun 
bildar ett renhållningsbolag; 
Hässleholms Renhållare AB 
(HÄRAB) och samarbetet 
mellan HÄRAB och ÖGRAB 
blir allt tätare.

2004 Stängdes den gamla soptippen - 
deponin i Kattarp och sluttäcknings- 
arbete påbörjades.

2007 ÖGRABs personal anställs av 
HÄRAB och flyttar till Hässleholm.

2012 Verksamheten går tillbaka i 
ÖGRABs regi. Personal anställs, kontoret 
renoveras och avtal med entreprenörer 
tecknas. 

Invigning av nya kontoret

2016 
Invigning av 
nya 
Kattarps 
ÅVC

2016 Nytt insamlingssystem 
införs, 4-fack.

50
år

197 3 - 2 023

197 3 - 2 023

50
år

2023 14 maj
50 års kalas

Fest på Kattarps ÅVC. 
Inbjudan kommer till våren.

2022 ÖGRABs bäst i Sverige 
på återvinning!

I år har vi genomfört en plockanalys i Osby och Östra Göinge kommuner. Resultatet av detta visar b.l.a att 
i Brännbart var ca 40 %  rätt sorterat och i Matavfall var ca 97 % rätt sorterat. 

En del av det vi hittade i fraktionen BrännbartTillsammans kan vi sortera bättre!

40 % Brännbart

60 % Felsorterat.
Förpackningar, 

tidningar, elavfall, 
batterier m.m

97 % Matavfall

3 % Felsorterat



INSAMLING/SLAM
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BÄST 
I SVERIGE!
2021 var Osby och Östra Göinge kommu-
ner bäst i landet på materialåtervinning! 
Vi slänger 78 kg brännbart per person/
år jämfört med riksgenomsnittet som är 
157 kg per person. 

Men som ni ser på föregånde sida i arti-
kel om plockanalysen så kan vi bli myck-
et bättre!

SLAMTÖMNING

- Märk ut brunnen/tanken tydligt och ta bort 
hög växtlighet så att chauffören ser den när 
han kommer.

- Se till att vägen fram till anläggningen är 
farbar; hårdgjord körbana på minst 2,7 m 
bred, röjd 4,0 m högt och 3,5 m brett.

- Brunnslocket bör av arbetsmiljöskäl vara 
gjort i ett lättare material t.ex. plast eller plåt 

När det är dags för tömning av brunnen eller den slutna tanken så behöver ni tänka på en del saker innan vårt besök.

och ska kunna öppnas av en person. Behö-
ver locket lyftas får det inte väga mer än  
15 kg och ska då av säkerhetsskäl utrustas 
med lås. Om locket kan dras åt sidan utan att 
lyftas får det inte väga mer än 40 kg. I annat 
fall ska locket vara bortlyft från brunnen och 
ett provisoriskt lock ska ligga på istället när 
bilen kommer till fastigheten. 
Fastighetsägaren är skyldig att se till så det 
inte finns någon risk för människor eller djur 

att fall ned i brunnen under tiden som locket 
är bortlyft. 

- Tömningshålet ska var minst 400 mm i di-
ameter.

- Vänd er till oss om det finns speciella  
hinder ex. lösgående djur, elstängsel.

Skulle vi köra ut till er fastighet och det visar 
sig att vi inte kan tömma på grund något av 
ovanstående så debiteras en bomkörning. 

” Har du Kivra? 
Då kommer slam- 
aviseringen att 
komma via Kivra. 
För övriga kommer 
den som vanligt , 
som brev.”

minst 
4 m

minst 3,5 m

max 25 m (med sughöjd)

max 15 kg

max 40 kgminst 2,7 m

Osby & Östra Göinge

78 kg person/år

Riksgenomsnitt

157 kg person/år

Morgan Renhållare på Kattarp

BRA JOBBAT!

BRÄNNBART
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ÅTERVINNINGSCENTRALEN

Är det lika fint när 
jag åker som när 
jag kom hit?

RESTAVFALL
Ex: plastföremål, 
kuvert, smutsig plast 
& papper, inbundna 
böcker, dynor 

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

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

NYA NAMN PÅ VISSA FRAKTIONER
Vi kommer att byta till nytt 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. 

Vissa av fraktionerna kommer att få nya namn, så att i framtiden heter 
fraktionerna likadant över hela landet.

BRÄNNBART 

SKROT

SAMMANSATT 
MATERIAL     

RENA MASSOR        

RESTAVFALL

METALL

STOPPADE 
MÖBLER 

PORSLIN & 
KERAMIK

Vi städar på våra anläggningar varje 
dag för att göra vistelsen så angenäm 
som möjligt och för att ingen ska skada 
sig på skräp, spikar eller glasskärvor. 

Tyvärr blir det ofta nedskräpat när 
besökarna har lite för bråttom. 

För att underlätta vår arbetsdag och 
för allas trevnad kan du som besökare 
ta för vana att använda de skyfflar och 
sopkvastar som finns utställda. Då kan 
du enkelt ta reda på det du tappat. 

Välkommen till våra 
återvinningscentraler!

                     Sopa upp efter dig när du lämnar ÅVC 
så ingen blir skadad!

TIPS INFÖR 
ÅVC BESÖK
PACKA SMART- Så slipper du sortera på plats!
Så blir ditt besök både snabbare och smidigare. 
Sortera avfallet redan hemma, du kan lasta in det i 
bilen eller släpet i den ordning de olika containarna 
kommer på ÅVC:n! Det finns kartor över våra ÅVC 
på hemsidan och annslagstavlor på alla ÅVC:n.

Tänk på att komma i god tid!
Hinner du slänga? Tänk på att om du har mycket 
avfall så behöver du komma till ÅVC i god tid innan 
vi stänger.

Osäker? Vi hjälper dig!Fråga personal på ÅVC:n eller sök på ograb.se

Textilåtervinning

Brännbart

Farligt avfall Skrot

Glödlampor

Batterier

Elavfall

PORSLIN &
KERAMIK

Ex: Aska, kakel, glas 
sanitet, betong, sten 
& grus,



KRUKANS 
ÅTERBRUK

Har du krukor som är för fina 
för att slängas? 
På alla Återvinningscentraler 
kan du lämna eller ta krukor 
(gäller endast krukor).

RÄDDA MATRESTER - 
TÄVLING AVSLUTAD 
För andra året har vi deltagit. 
Resterkocken är en matlagningstävling 
för barn och ungdomar i årskurs F-9 
som syftar till att minska matsvinnet. 

På www.resterkocken.se kan ni se alla 
bidrag. Kanske ni kan få inspiration till 
nästa års tävling!

NY SIDA!

Tänk återbruk/återanvändning före återvinning så gör du den största 
miljöinsatsen. Vi jobbar för att detta ska bli enklare för dig. Idag kan du 
lämna många saker för Återbruk på våra ÅVC:er.

ÅTERBRUK 
AV VITVAROR
I ett samarbete mellan BVV, Stena 
Recyling och El-kretsen vill vi öka 
återbruket av vitvaror i vårt samhälle. 
BVV kommer att hämta utvalda vitvaror 
från våra återvinningscentraler. De 
granskas och i vissa fall repareras för 
att på ett säkert sätt kunna fortsätta att 
användas.

De produkter 
som är för 
skadade kommer 
att material-
återvinnas.

Välkommen till Fritidsbanken i Östra Göinge, som ligger på Storgatan 
38 i Broby. Här kan du låna sport- och friluftsartiklar helt gratis i upp 
till 14 dagar. Har du utrustning hemma som inte längre används tar 
Fritidsbanken tacksamt emot den.
Fritidsbanken kommer även att öppna verksamhet i Osby.

Vi har fått en ny kompis, ÅSA, som ska 
hjälpa till med ÅTERBRUK, hon gillar 
allt som inte är nyköpt och är väldigt 
kreativ!

BROBY
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Spara pengar Spara Miljö

TÄNK SECOND HAND
Fynda på någon Second Hand butik eller på 
Blocket, Market Place m.m

IDAG ÅTERBRUKAR VI
- Textiler -Human Bridge
- Glasögon - LIONS
- Vitavaror - BVV
- Träpallar- Norrlandspall
- Återbrukscontainer - Kattarp ÅVC

PÅ GÅNG
- Byggåterbruk



ÖPPETTIDER ÅVC
Mån          Tis          Ons           Tors           Fre                                  Lörd       

= 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 45 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

ÅTERVINN JULEN
Under julhelgen kan det bli extra mycket avfall. Ge 
miljön en julklapp genom att minska dina sopor 
och sortera resterna av paketöppningen. 

Här får du en liten sorteringsguide för vanligt avfall 
som kan uppstå. Det du sorterar återvinns till nya 
råvaror eller värme och el. 

Tack för att du sorterar!

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

Adventsljusstake .......... Elavfall. Lämnas på ÅVC.
Julgran .......................... Trädgårdsavfall. Lämnas på ÅVC.
Julgransbelysning ......... Elavfall. Lämnas på ÅVC.
Presentpapper (ej tejp)  Pappersförpackning
Kartong ......................... Pappersförpackning
Snören och tejp ............. Brännbart
Stearinljus. Släckta ....... Brännbart
Värmeljushållare Pilla loss vekeshållaren (om möjligt) och sortera 
bägge i ............................ Metallförpackning
Wellpapp
          Mindre bitar ......... Pappersförpackning
          Större mängd ...... Lämnas på ÅVC.
Kuvert ........................... Brännbart

             

Stängt alla röda dagar samt midsommar, jul- och nyårsafton. Den 23 december stänger vi kl. 12.00.
Under julhelgen tömmer vi kärlen som vanligt.
Kontrollera alltid öppettider på www.ograb.se

Vi önskar våra kunder en riktigt

God Jul och ett 

Gott Nytt År!

Återvinn Granen
Låt  Lions hämta er julgran i Osby tätort 15/1.Ställ ut vid tomtgräns.Swisch 50 kr till 1236270284 senast 14/1, ange er adress i kommentarsfältet. 
Hjälp Lions hjälpa!


