
Renhållningen har Sveriges 
bästa sopbilschaufförer 

Nu är byggnationen av 
Returum igång!
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Returum
Kristianstads nya hållbarhetspark

Den nya återvinningscentralen kommer att 
ersätta den befintliga på Snårarp. Den kommer 
att vara mer ändamålsenlig och ha högre 
tillgänglighet, bättre och säkrare trafikflöden 
samt möjlighet att hantera större volymer och 
fler sorterade fraktioner.

Utformningen av området och byggnaderna 
har tagit mycket inspiration från Vattenriket 
och Naturum och präglas av ett starkt 
hållbarhets- och miljöfokus och med lummiga 
ytor, vattenspeglar, naturmaterial, sedumtak, 
biodiken för dagvattnet och solcellspaneler.

När återvinningscentralen står klar inleds andra 
etappen, med återbruk som huvudfokus. Bland 
annat planerar vi både second-handbutiker och 
byggretur.

Målet är att du som besökare ska lämna så 
mycket som möjligt till återanvändning, så att 
avfallet minskar och istället blir en resurs

I den tredje och sista etappen flyttar 
Renhållningens kontor, verkstad, garage 
och lager ut till Returum så att alla delar av 
verksamheten samlas på ett och samma ställe.

Efter många års planering sattes spaden äntligen i marken på Ängamöllans 
verksamhetsområde för att bygga Returum – Kristianstads nya återvinningscentral och 
hållbarhetspark. Projektet består av tre etapper och först ut är den nya toppmoderna 
återvinningscentralen som beräknas invigas hösten 2020.

Se hela ritningen och 
få mer information på 

vår hemsida!
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Renhållningen har Sveriges bästa 
sopbilschaufförer!

Renhållningens chaufförer lyckades igen 
och vi har därmed Sveriges bästa sopbils-
chaufförer!
På det inofficiella SM i sopbilshantering i Kalmar 
den 5 september bidrog Renhållningen med ett 
tvåmannalag. Våra chaufförer tävlade mot andra 
chaufförer från runt om i landet. De tävlade både 
individuellt och som lag där deras kunskaper i 
fyra navigeringsmoment samt säkerhet testades.
Våra chaufförer kammade hem första plats både 
individuellt och som lag och blev utsedda till 
Årets Sopbilschaufförer 2019!

Grattis Besfort och Anders!

Snart kommer en ny sorts SorteraMera!

Från och med årsskiftet kommer SorteraMera att skickas ut två gånger per år  som samhällsinformation, 
istället för att skickas ut med fakturorna. Detta möjliggör att vi kan skicka ut mer information, både i 
form av nyheter, inspiration och viktig information om öppettider och sortering.

Vår förhoppning är att fler tar åt sig av informationen och får en ökad servicegrad.

Vi håller på att göra om SorteraMera, med ny design och utskick två gånger per år direkt 
till din brevlåda.

... och en ny hemsida & app!

Den nya hemsidan kommer att vara lättare att navigera sig runt på, vara modernare och erbjuda nya 
funktioner som t.ex. en enklare hämtning av ditt tömningsschema.

Appen kommer att ersätta vår SMS-tjänst genom att skicka ut pushnotiser dagen innan tömning. 
Du kommer även att kunna få notiser om återvinningscentralerna och enkelt få sorteringshjälp 
genom sorteringsguiden.

Planerad lansering av den nya hemsidan och appen är nu under 
hösten.

Vi har lyssnat in oss på förbättringsområden och jobbat hårt med att ta fram en ny 
hemsida som uppfyller de krav som våra kunder har.

Fyrfack: Elboxen
Följande gäller för att du ska få din 

elbox tömd:
• Elboxen ska hänga på kärl 2
• Den ska endast hängas ut på 

kärlet när det är tömningsdag 
och 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



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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Sista veckorna för hämtning 
av trädgårdsavfall är veckor 

45 och 46

Avvikande öppettider på återvinningscentralerna i höst
På följande dagar har återvinningscentraler i kommunen stängt i höst:

11 oktober        Alla helgons dag (2 oktober)         27 november (ej Snårarp)

Den 6 december stänger återvinningscentralerna tidigt kl. 16.


