Information om avfallshantering år 2018
Sophämtning (rest- och matavfall)

Enfamiljshus har hämtning varannan vecka året om.
Flerfamiljshus och näringsidkare kan ha hämtning
varje vecka året om.
Sommarhämtning sker vecka 20-39.
Månadshämtning jämn vecka sker vecka 2, 6, 10,
14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.
Månadshämtning udda vecka sker vecka 3, 7, 11,
15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51.
Månadshämtning sommar sker vecka 22-39.

Paketera ditt avfall

Paketera ditt avfall väl och knyt ihop påsarna för
restavfall. Svalnad aska från kamin eller grill paketeras
väl och placeras överst i det gröna kärlet för restavfall.
Påsarna för matavfall ska stängas igen noggrant innan
de läggs i det bruna kärlet för matavfall.

Handtaget utåt

Enligt gällande föreskrifter ska sopkärlet stå utsatt
före kl. 06.00 på hämtningsdagen i anslutning till
farbar väg och med hjul och handtag ut mot gatan.
Det är tungt att vända rätt på ett fullt sopkärl!

Trädgårdsavfall

Hämtning av vanligt abonnemang sker vecka 14-45
måndag eller tisdag udda eller jämn vecka, hämtning
av förlängt abonnemang sker vecka 14-49.
Trädgårdsabonnemang tecknar du hos oss på
Avfallsenheten. Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall
kostnadsfritt på Hedeskoga återvinningscentral.

Slamtömning

Enligt gällande föreskrifter ska samtliga slamavskiljare
och slutna tankar tömmas en gång per år. Vid tömning
ska locket vara frilagt och väl synligt. Tömning på
beställning sker tisdagar och torsdagar. Beställning
måste ske minst en dag i förväg, senast kl. 15.00.

Transportvägar

Transportvägar ska hållas framkomliga för att
sophämtning och slamtömning ska kunna utföras.
Detta innebär bland annat att vägen tål den belastning
som tunga fordon ger, att hindrande växtlighet
undanröjs och att vägen hålls snö- och halkfri.

Kyl och frys

Kyl och frys transporteras bort efter beställning.
För privatpersoner är denna tjänst gratis. Kontakta
Avfallsenhetens kundtjänst för beställning.

Hedeskoga återvinningscentral

Sysavs återvinningscentral i Hedeskoga har öppet alla
dagar i veckan. För öppettider och information besök
sysav.se.

Återvinningsstationer i Ystad

Det finns 19st återvinningsstationer i kommunen, där
du kan lämna dina utsorterade förpackningar och
tidningar till återvinning. På ftiab.se kan du hitta din
närmsta återvinningsstation.

Matavfall - du gör skillnad!

Bor du i eller i närheten av Ystad, Svarte, Sövestad,
Högestad, Borrie, Stora Herrestad, Öja, Stora Köpinge,
Köpingebro, eller Nybrostrand, kan du redan nu
sortera ut ditt matavfall och samtidigt spara 20 % på
ditt restavfallsabonnemang. Ditt matavfall blir biogas
och biogödsel - du gör skillnad för miljön!
Under 2018 kommer vi att köpa in ytterligare en
tvåfacksbil, vilket gör det möjligt att samla in matavfall
i hela kommunen.

Minska avfallet - du gör skillnad!

En borrmaskin används ca 13 minuter under sin
livslängd. Behöver du verkligen äga sådant du
använder sällan, eller kan du hyra och ägodela det
istället? Kläder och leksaker är exempel på saker vi
(eller i alla fall barnen) växer ur. Köp och sälj second
hand för att spara både miljön och plånboken! Sedan
den 1 januari 2017 har momsen sänkts från 25 %
till 12 % på reparationer av cyklar, skor, lädervaror,
kläder och hushållslinne, vilket innebär att det blivit
billigare att lappa och laga.

Kontaktuppgifter
Kundtjänst Avfall: 0411-57 71 00,
kundtjanst-avfall@ystad.se
Information från Avfallsenheten:
facebook.com/ystadhallbart
ystad.se/miljobloggen

Sophämtning under julhelgen 2017 samt vid storhelgerna under våren 2018
Vecka

Ordinarie hämtningsdag		

Ny hämtningsdag

52		 Måndag (Juldagen) 25/12
		Tisdag
		Tisdag (Annandag Jul) 26/12 		
Tisdag eller onsdag
		Onsdag 27/12					Oförändrat
		Torsdag 28/12					Oförändrat
		Fredag 29/12					Oförändrat
1		 Måndag (Nyårsdagen) 1/1
		Tisdag
		Tisdag 2/1					Tisdag eller onsdag
		Onsdag 3/1					Oförändrat
		Torsdag 4/1					Oförändrat
		
Fredag 5/1			
Oförändrat
13		Måndag 26/3					Oförändrat
		Tisdag 27/3					Måndag eller tisdag
		Onsdag 28/3					Tisdag
		Torsdag 29/3					Onsdag
		Fredag (Långfredagen) 30/3			Torsdag
14		 Måndag (Annandag Påsk) 2/4 		Tisdag
		Tisdag 3/4					Tisdag eller onsdag
		Onsdag 4/4					Oförändrat
		Torsdag 5/4					Oförändrat
		Fredag 6/4					Oförändrat
18		
Måndag 30/4			
Oförändrat
		Tisdag (1 maj) 1/5
			Oförändrat
		Onsdag 2/5					Oförändrat
		Torsdag 3/5					Oförändrat
		Fredag 4/5					Oförändrat
19		Måndag 7/5					Oförändrat
		Tisdag 8/5					Oförändrat
		Onsdag 9/5					Oförändrat
		Torsdag (Kristi himmelsfärds dag) 10/5
Oförändrat
		Fredag 11/5 					Oförändrat
23		Måndag 4/6					Oförändrat
		Tisdag 5/6					Oförändrat
		Onsdag (Sveriges nationaldag) 6/6		
Oförändrat
		Torsdag 7/6 					Oförändrat
		Fredag 8/6 					Oförändrat
25		Måndag 18/6					Oförändrat
		Tisdag 19/6					Måndag eller tisdag
		Onsdag 20/6					Tisdag
		Torsdag 21/6 					Onsdag
		Fredag (Midsommarafton) 22/6		 Torsdag

Förklaring till hämtningsschemat

När mer än en hämtningsdag är angiven sätts sopkärlet ut första hämtningsdagen.
Är sopkärlet inte tömt till kvällen, töms det nästa helgfria dag.
Sophämtning under övriga året sker på ordinarie hämtningsdag.

