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Öppettider och sophämtning 
i påsk

Slamtömning i sommar
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1. Vägen fram skall vara 3,5 meter bredd och ha en fri 
höjd på 4,5 meter.

2. Lågt hängande grenar skall klippas bort 

3. Tänk på att lastbilens hjul är bredare än en personbil.

4. Vägen där bilen stannar skall ha ett bra underlag så 
att bilen inte kör fast.

5. Om möjligt, tänk på att lastbilen skall kunna vända. 

Att tänka på inför slamtömning i sommar

1. Vägen där slangen skall dras mellan Slambilen och 
avloppsanläggningen är fri från hinder som t.ex. 
Buskar, kvistar, sly, staket, murar, planteringar, fordon 
mm.

2. Runt brunnen skall det finnas möjlighet att jobba med 
full ståhöjd för att komma till brunnens kammare.

3. Ta bort krukor eller andra saker på locket

4. Ligger locket under marknivå skall det grävas fram

5. Slamavskiljaren skall vara synlig för ögat.

Tack för att ni underlättar för våra chaufförer!

Vägen

Brunnen

Senaste nytt om Kristianstads nya ÅVC
Förberedelserna för den nya återvinnings-
centralen på Ängamöllan i Kristianstad 
går som planerat. Ritningar har tagits 
fram och upphandling har påbörjats. 
Planen är att byggnationen ska komma 
igång efter sommaren och att den nya 
anläggningen ska kunna stå klar nästa 
sommar.

ÅVC ÄNGAMÖLLAN
BYGGLOVSHANDLING

2018-12-12

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
• Elavfall som inte passar i elboxen, eller som gör att locket 

inte går att stänga, ska lämnas på en av våra bemannade 
återvinningscentraler

Öppettider och sophämtning i påsk
Sophämtning
Under vecka 16 (15-21/4) tömmer vi kärl måndag - torsdag.
Ställ ut ditt kärl 1 dag tidigare än vanligt och låt det stå kvar tills att det blivit tömt.

Under vecka 17 (22-28/4) tömmer vi kärl måndag - fredag.
Inga avvikande tömningsdagar.

Öppettider på återvinningscentralerna
För att öka servicen till våra kunder i år kommer två återvinningscentraler att ha öppet på Annan-
dag påsk (måndag 22 april). Öppettiderna ser ut enligt följande:

Skärtorsdagen Långfredagen Påskafton Påskdagen Annandag påsk

Åhus Öppet 9-18 Stängt Stängt Stängt Öppet 9-15

Tollarp Stängt Stängt Stängt Stängt Stängt

Snårarp Öppet 9-18 Stängt Stängt Stängt Stängt

Arkelstorp Stängt Stängt Stängt Stängt Öppet 9-15

Degeberga Öppet 15-19 Stängt Stängt Stängt Stängt

En brunn som är gömd inne i en 
buske gör det svårt för chauffören 

att arbeta.

Lågt hängade grenar gör det svårt för 
slambilen att komma fram

Lätt lock och tydlig placering 
utan något i vägen gör slam-

tömmaren glad!

Samma gäller för 
sophämtning!

Ny tomt i Degeberga!
Under flera års tid har vi letat efter en lämplig 
plats i Degeberga där vi kan bygga en ny 
återvinningscentral. Nu verkar problemet vara 
löst. Kommunen har köpt in en fastighet vid 
Torskullevägen och Renhållningen har för avsikt 
att köpa en del av marken. Förhoppningen är 
att vi inom något år ska kunna bygga en ny 
ÅVC som ersätter den gamla.

Om du kör förbi industriområdet på E22 kan du se högarna 
som belastar ytorna där huset och rampen ska vara

Åhus

Tollarp

Annandag påskPåskdagenPåskaftonLångfredagenSkärtorsdagen

Arkelstorp

Snårarp

Degeberga



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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Från och med den 1 januari får du inte längre slänga avfall i svarta säckar på våra 
bemannade återvinningscentraler.

Införandet sker för att minska risken för att avfall sorteras fel. Om t ex elavfall och 
farligt avfall hamnar i fel container kan detta orsaka brand i containern och farliga 
utsläpp i miljön.

Du kan fortfarande ta med avfall i svarta säckar till återvinningscentralerna, men då 
måste säckarna tömmas så att avfallet ligger löst i containrarna.

Du kan köpa genomskinliga sopsäckar på de fem bemannade återvinningscentralerna 
och hos Renhållningen på Bruksgatan i Kristianstad.

En rulle med 10 st 125-liters säckar kostar 25 kr inkl. moms. Säckar finns också att 
köpa i många butiker.

Registrera dig i bomsystemet på nätet
Du vet väl om att du som inte står på din bostads renhållningsabonnemang enkelt kan 
registrera dig till bomsystemet på våra återvinningscentraler via en e-tjänst på Kristianstad 
kommuns hemsida? Länken dit hittar du på vår hemsida under "Passersystem".

Och glöm inte – bommen har en sensor och går inte ner igen 
förrän bilen har passerat under den.


