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Viktig information om  
slamtömning i vinter

Tack för ett lyckat 2018!
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Tack för er 
miljöinsats!

Hoppas ni alla haft en bra jul och nyår. Det 
känns bra med ett nytt år med nya utmaningar.

Införandet av Fyrfack är nu klart i hela 
kommunen. Det är glädjande att se att 
anslutningsgraden är hög och sorteringen 
mycket god. Tillsammans gör vi en fantastisk 
miljöinsats.

Under 2018 invigdes den nya moderna 
återvinningscentralen i Arkelstorp. Invigningen 
blev riktigt lyckat, med ca 400 besökare som 
gick tipspromenad, guidad rundvandring och 
fikade. 

Vi arbetar vidare med att utveckla bolaget 
och avfallshanteringen i kommunen med 
visionen ”Bäst i Sverige 2020” i sikte. Fokuset 
är att skapa förutsättningar för en bra 
insamling och samtidigt arbeta för att minska 
avfallsmängderna.

Varma hälsningar

Johan Karlsvärd 
VD på Renhållningen Kristianstad

Ny återvinningscentral i Kristianstad
Nu har vi börjat med markbelastningen på tom-
ten där Kristianstads nya återvinningscentral 
ska byggas på Ängamöllans industriområde.

Den preliminära tidsplanen ser ut som följande:

• Projektering t o m april 2019
• Upphandling maj-juni 2019
• Byggnation juli 2019-juni 2020
• Invigning sommaren 2020

Håll utkik efter bilder i nästa nummer!

Asbest!
Asbest som lämnas på våra återvinnings- 
centraler måste vara inplastad pga arbets-
miljöskäl.

Observera även att du endast får lämna upp 
till fyra plattor asbest gratis på återvinnings-
centralerna i Snårarp, Åhus och Tollarp. Större 
mängder lämnas mot en avgift på Hässleholms 
Kretsloppscenter i Vankiva utanför Hässleholm. 

Tänk på att det finns särskilda företag som kan 
hjälpa till om du har stora mängder asbest att 
hantera. På återvinningscentralerna i Arkelstorp 
och Degeberga kan vi inte ta emot asbest-
avfall.

Nyheter 
Återvinngscentraler

För att dina fyrfackskärl ska kunna tömmas måste uppställningsplatsen och dragvägen fram till där 
sopbilen stannar vara hårdgjord.

Fyrfackskärlen ska stå på en plan, kantfri och hårdgjord yta utan något i vägen som gör det svårt 
för sophämtaren att vända på kärlet eller dra det fram till 
sopbilen. Dragvägen ska även den vara hårdgjord (t.ex. 
asfalt, stensatt eller gjutet).

Fyrfack: uppställningsplats och dragväg



För våra kunder som har slamtömning under vinter-
halvåret gäller följande för att du ska få din brunn 
tömd:

• Vägen fram till din fastighet ska vara grusad eller 
asfalterad samt plogad från snö och sandad

• Det ska finnas möjlighet för slambilen att vända på 
ett vettigt sätt utan snöhögar osv i vägen

• Det ska vara röjt fram till och runt locket samt vara 
halkfritt

• Locket ska vara synligt och du behöver se till att 
det inte frusit fast. Locket ska vara lätt att lyfta och 
kunna öppnas av en person

Viktig information om 
slamtömning i vinter

Om du har en sluten tank kan det finnas risk att det slam som finns i tömningsröret 
fryser under vinterhalvåret. Det sker bara om tanken är överfull. Undvik detta genom att 
hålla koll på det och ringa till kundtjänst om du behöver öka tömningsintervallen.

Vänligen kontakta kundtjänst om du har några frågor!

Här ställdes de sista 
fyrfackskärlen ut!

Den 23 november kl. 09.00 ställdes 
de allra sista fyrfackskärlen ut i 

kommunen.

Sortering i skolan!
Vår nya sorteringsvägg med 

soprobotarna är klar och används 
på studiebesök för att hjälpa barn 

att sortera rätt.

ÄNTLIGEN!



Snårarp 
tfn: 044-282450

Arkelstorp
tfn: 044-134898

Degeberga
tfn: 0733-134895

Tollarp
tfn: 044-134894

Åhus
tfn: 044-134775

Måndag 9-18 Stängt 15-19 9-18 9-18

Tisdag 9-18 Stängt Stängt Stängt Stängt

Onsdag 9-18 9-18 Stängt 9-18 9-18

Torsdag 9-18 Stängt 15-19 Stängt 9-18

Fredag 9-18 Stängt Stängt 9-18 9-18

Lördag 9-15 9-16 Stängt Stängt 9-16

Söndag Stängt Stängt Stängt 9-16 9-16

Kundtjänst 

Tfn: 044-13 54 00
Måndag-fredag 9–12

Renhållningen Kristianstad
Bruksgatan 5
291 59 Kristianstad

E-post:  
renhallningen@kristianstad.se

Sveriges äldsta renhållningsbolag 
- ett framtidsföretag

Öppettider på våra återvinningscentraler

Återvinningscentralerna är stängda på allmänna helgdagar. De är också 
stängda påskafton, pingst afton, midsommarafton, julafton och nyårsafton, 
men öppna enligt ordinarie öppettider på trettondagsafton, skärtorsdag och 
valborgsmässoafton.
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Problem med fastfrusna påsar i kärlet?
För att undvika att påsarna fryser fast i kärlen finns det en rad tips du kan tänka på. Det gör också att 

tömningen av kärlen går smidigare och snabbare, vilket i sin tur är bra för miljön.

Tidningspapper underlättar
Ta en förbrukad dagstidning och lägg den i botten av facket för matavfall för att undvika fastfrysning.

Byt påse ofta
Genom att byta påse ofta håller den sig relativt torr. Låt matavfallet rinna av innan du placerar det i 

papperspåsen.
Hushållspapper bland matavfallet

Servetter och hushållspapper kan du slänga i påsen för matavfall. Det absorberar eventuell vätska och 
håller påsen torrare.

Hacka loss påsarna
Fryser påsarna fast kan våra chaufförer inte tömma kärlet ordentligt. Så var noga med att hacka loss 

påsar som frusit fast, ta gärna en titt innan tömningsdags så slipper du ha kvar några påsar efter 
tömning.

Fyrfack: Elboxen
Följande gäller för att du ska få din elbox tömd:

• Elboxen ska hänga på kärl 2
• Den ska endast hängas ut när den börjar bli full, annars ska den 

förvaras inomhus

Hämtning av trädgårdsavfall fastighetsnära 
börjar igen vecka 11 och vecka 12


