Information om avfallshanteringen år 2019
Du får 20 % rabatt på avfallstaxan när Sophämtning (rest- och matavfall)
Enfamiljshus har hämtning varannan vecka året om.
du sorterar ditt matavfall!
Från och med hösten 2018 erbjuder vi
matavfallsinsamling i hela kommunen. Kontakta
avfallsenhetens kundtjänst för att beställa kärl för
matavfall.

Flerfamiljshus och näringsidkare kan ha hämtning
varje vecka året om.

Månadshämtning
Jämn v. 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50
Udda v. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51

Sommarhämtning sker vecka 20-39
Jämn v. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38
Udda v. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Månadshämtning sommar
Jämn v. 22, 26, 30, 34, 38
Udda v. 23, 27, 31, 35, 39

Trädgårdsavfall

Hämtning av vanligt abonnemang sker vecka 14-45,
måndag eller tisdag jämn eller udda vecka. Hämtning
av förlängt abonnemang sker vecka 14-49.
Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall tecknar
du hos avfallsenhetens kundtjänst. Du kan också lämna
ditt trädgårdsavfall på Sysavs återvinningscentral i
Hedeskoga.

Slamtömning

Kontakta
avfallsenhetens kundtjänst:
kundtjanst-avfall@ystad.se
0411-57 71 00

Återvinningscentralen i Hedeskoga

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

Så hjälper du sopgubben!

Enligt Ystads renhållningsordning ska enskilda
avloppsanläggningar tömmas minst en gång per år. Du
får en avisering ca två veckor innan tömning. För att vi
ska kunna tömma din avloppsanläggning ska den vara
frilagd och väl synlig vid tömningstillfället.

• Paketera avfallet, knyt ihop soppåsen och förslut
påsen för matavfall noggrant.

Önskas tömning annan tid än den du fått aviserad
kan du kontakta avfallsenhetens kundtjänst. Tömning
på beställning sker tisdagar och torsdagar. Beställning
måste ske minst en dag i förväg, senast kl. 15.

• På hämtningsdagen ska kärlen stå ute vid farbar väg
senast kl. 06.00.

• Svalnad aska från kaminen, öppna spisen och grillen
paketeras väl och placeras överst i det gröna kärlet för
restavfall.

• Kärlen ska stå på jämn hårdgjord yta och kärl med
två hjul ska stå med handtag och hjul vända utåt.

Hämtning av kyl och frys

Du kan beställa hämtning av kyl och frys från
avfallsenhetens kundtjänst. För privatpersoner är
denna tjänst gratis.

Detta handtag
använder sopgubben!

Återvinningsstationer i Ystad

Ställ kärlet med
hjulen vända utåt!

Det finns 19st återvinningsstationer i Ystads
kommun, där du kan lämna dina förpackningar och
tidningar. På www.ftiab.se kan du hitta din närmaste
återvinningsstation.
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Sophämtning jul/nyår 2018 och storhelgerna våren 2019
Vecka

Ordinarie hämtningsdag		

Ny hämtningsdag

52		 Måndag (Julafton) 24/12			
Söndag 23/12
Jul		 Tisdag (Juldagen) 25/12			
Söndag 23/12 eller onsdag
		Onsdag (Annandag Jul) 26/12			Oförändrat
		Torsdag 27/12					Oförändrat
		Fredag 28/12					Oförändrat
1		 Måndag (Nyårsfton) 31/12			
Söndag 30/12
Nyår		
Tisdag (Nyårsdagen) 1/1			
Söndag 30/12 eller onsdag
		Onsdag 2/1					Oförändrat
		Torsdag 3/1					Oförändrat
		
Fredag 4/1			
Oförändrat
16		Måndag 15/4					Oförändrat
Påsk		
Tisdag 16/4					Måndag eller tisdag
		Onsdag 17/4					Tisdag
		Torsdag 18/4					Onsdag
		Fredag (Långfredagen) 19/4			
Torsdag
17		 Måndag (Annandag Påsk) 22/4		
Tisdag
Påsk		
Tisdag 23/4					Tisdag eller onsdag
		Onsdag 24/4					Oförändrat
		Torsdag 25/4					Oförändrat
		Fredag 26/4					Oförändrat
18		
Måndag 29/4				
Oförändrat
1:a maj		Tisdag 30/4					Oförändrat
		Onsdag (1 maj) 1/5				
Oförändrat
Torsdag 2/5					Oförändrat
		Fredag 3/5					Oförändrat
22		Måndag 27/5					Oförändrat
Kristi		Tisdag 28/5					Oförändrat
himmelsOnsdag 29/5					Oförändrat
färdsdag
Torsdag (Kristi himmelsfärds dag) 30/5
Oförändrat
Fredag 31/5 					Oförändrat
23		Måndag 3/6					Oförändrat
Nationaldag Tisdag 4/6					Oförändrat
		Onsdag 5/6					Oförändrat
		Torsdag (Sveriges nationaldag) 6/6 		
Oförändrat
		Fredag 7/6 					Oförändrat
25		Måndag 17/6					Oförändrat
Midsommar Tisdag 18/6					Måndag eller tisdag
		Onsdag 19/6					Tisdag
		Torsdag 20/6 					Onsdag
		Fredag (Midsommarafton) 21/6		Torsdag

Förklaring till hämtningsschemat

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

