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Nya insamlingsmöjligheter på 
återvinningscentralerna

Farbara vägar 
i sommar
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Soliga hälsningar från 
Renhållningen!
Vi på Renhållningen vill passa på att tacka alla våra kunder för ett bra halvår 
och önska er alla en riktigt trevlig sommar. Passa nu på att koppla av och 
njut av bad, sol, semester och tid med nära och kära. Vi behöver alla ladda 
batterierna inför hösten.

Under sommaren är det full fart på vår verksamhet och våra duktiga 
vikarier får tillsammans med vår ordinarie personal verksamheten att rulla. 
Under sommaren blir det trångt utefter strandvägarna då många besöker 
stränderna. För att insamlingen ska fungera är det viktigt att vi alla hjälps åt 
att ställa kärlen på rätt plats vid rätt tid och försöker parkera bilar så att det 
finns utrymme för våra fordon att komma fram. Tack för att ni visar hänsyn.

Johan Karlsvärd
VD

Nya insamlingsmöjligheter på våra 
återvinningscentraler
Under våren har vi jobbat aktivt med att förbättra insamlings-
möjligheterna på återvinningscentralerna. Detta innebär att du 
nu kan sortera ut ännu mer av ditt avfall så att vi kan ta hand 
om det på ett mer miljövänligt sätt.

Omålat trä - insamling i Åhus, Arkelstorp och Tollarp

Hårdplast (ej förpackningar) - insamling i Åhus, Arkelstorp 
och Tollarp

Mjukplast (säckar, ej förpackningar) - insamling i Åhus, 
Arkelstorp, Tollarp och Degeberga

Lastpallar - insamling i Åhus, Arkelstorp, Tollarp och Dege-
berga

Stärkelsepåsar = matavfallspåsar/
För att biogasanläggningen ska kunna röta vårt matavfall 
så att det blir biogas och biogödsel är det extremt viktigt 

att vi endast slänger vårt matavfall i de bruna papperspåsar 
som Renhållningen tillhandahåller. Använd INTE 

majsstärkelsepåsar då dessa inte kan rötas och kan orsaka 
stopp i hela anläggningen.

Tack!
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Sommarens återvinningstips!
Sommaren är här och vi har samlat ihop några användbara tips för dig!
• Har engångsgrillen slocknat? Blöt kolet med vatten och släng det bland restavfall, sortera 

sen grillen som metallförpackning.

• Handlat öl i Tyskland eller Danmark? Ölburkarna kan du lämna i pantinsamlingen på åter-
vinningscentralerna i Åhus, Tollarp, Arkelstorp och Snårarp.

• Strö lite trädgårdskalk eller spraya en ättikslösning på sopkärlets kanter och botten för att 
hålla lukt och flugor borta.

• Leksaker till stranden? Leta efter begagnade på second hand för att minska avfallet.
Tips! Släng matavfallspåsarna extra ofta (minst 2 ggr/vecka) och rulla 

ihop påsen ordentligt i sommar för att undvika att de blir äckliga.

Panta stora mängder i 
pantmaskinen på ÅVC 

Snårarp!

METALLFÖRPACKNINGAR!
Ja tack!

Konservburkar, tuber, torra färgburkar, aluminiumfolie och -formar, engångsgrillar, burk-
lock, kapsyler, folielock.

Nej tack!
Stekpannor, elektronik, dörrbeslag, skruvar, muttrar, spikar.

(Dessa är av metall men är inte förpackningar och ska därför lämnas på en av våra bemannade 
återvinningscentraler)

Vad är en förpackning?
En förpackning är en produkt som kan 

innehålla, skydda eller presentera en vara, 
som t.ex. burkar.

FEST?
Vänligen observera 
att säckar med 
sopor från som-
marens festligheter 
INTE ska slängas 
på våra återvin-
ningscentraler. 
Detta ska slängas 
som restavfall i ditt 
fyrfackskärl. Kon-
takta kundtjänst 
om du behöver 
boka in en extra-
tömning.

Tack!



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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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 av-
loppsanläggningen 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

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 
slamtömmaren glad!

Samma gäller för 
sophämtning!


