
  

 

 
 
 
 
 
Under många år har nyhetsbladet, Miljönyheterna funnits i tryckt form 
men nu finns nyhetsbrevet digitalt. Vi som ett miljöföretag vill minska 
våra pappersutskick. 
                                                    

-  
 
 
 

Nyhetsbrev från 
December 2020/Januari 2021 

  

Välkommen till vårt digitala nyhetsbrev! 



 
 
 

År 2021 blir udda jämnt, och tvärtom för renhållningen 
 

 

 
Eftersom 2020 har 53 veckor istället för 52 
som normalt är, kommer två udda veckor 
att möta varandra vid årsskiftet, vecka 53 
och vecka 1.  

 
Det innebär att 14-dagars sophämtning byter veckoordning.  

Ni som nu har sophämtning udda veckor kommer att få sophämtning jämna veckor och ni som 
nu har sophämtning jämna veckor får sophämtning udda veckor. 

 

Tips vinter - Snö/is/halka 

 

 

 
Avfallsinsamling är ett tungt och slitsamt arbete 
och på vintern ställer snö, is och halka till det 
ännu mer.  
 
 

Du som fastighetsägare har skyldighet att 
skotta och sanda eller salta så att 
hämtningspersonalen kan komma fram till ditt 
kärl utan problem.  
 
 

Detta gäller gångvägen mellan hämtningsbilen 
och ditt kärl och transportväg samt vändplats 
om du har egen väg.  

 

Se också till att hela gångvägen är väl upplyst så att hämtningspersonalen slipper famla i mörkret 
efter ditt kärl. Vallar som läggs upp av snöplogar ska avlägsnas före hämtning av avfall. Kärlet ska 
vara avsopat. 
 
Om grenar och buskar sticker ut över vägen är det viktigt att du klipper ner dem innan vintern är 
här. Ibland kan vägen till kärlet vara så smal att det blir problem ändå. Flytta upp kärlet till en väg 
som är farbar om du vet med dig att det blir för trångt för hämtningsbilen. Snövallar får inte 
inkräkta på vägbredden. 
 



 
 
 
 
 

Öppettider på ÅVC – jul och nyår 
 

 
 

 
 

 
 
 
Du hittar alla avvikande öppettider till alla våra 
ÅVC på vår hemsida under respektive 
återvinningscentral. 
 
 

 
 

 

 
Hämtning av slam under jul-& nyårshelgerna 

 

Slammet hämtas vardagar som vanligt även under jul-& nyårshelgerna. 
 

 
 



 

Sophämtning under jul-& nyårshelgerna 

,  

    Observera att vecka 1 körs som vanligt måndag-fredag, 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 

Nu har vi uppdaterat vår hemsida 

och vässat både utseende och 

 innehåll!  

På merab.se hittar du all 

 information du behöver om din 

 renhållning och utför enkelt en rad 

 ärenden på egen hand, till exempel  

felanmäler, ändrar abonnemang, 

beställer tjänster och mycket mer. 

Välkommen till 
merab.se! 



 
 
 

Höjd säkerhet på ÅVC – 
Skyddsräcke/fallskydd kommer att monteras upp på våra återvinningscentraler 

 

 

 

Arbetet med att sätta upp 
skyddsräcken/fallskydden på våra 
återvinningscentraler i Eslöv, Höör 
och Hörby har påbörjats vecka 49. 
Vi räknar med att jobbet ska vara 
klart innan årsskiftet. 
 
Det innebär i praktiken att man kan 
behöva vara två personer för att 
lyfta av tyngre saker över till 
containern.  

 
Tänk på att ta med egen bärhjälp om du har tunga och otympliga saker eftersom vår 
personal av arbetsmiljöskäl inte kan vara behjälpliga. 

                                                                    
 

Låt oss hjälpa er med ert grovavfall! 
 
 

Har du inte själv möjlighet att lämna 
ditt grovavfall vid någon av våra 
återvinningscentraler? Inga problem! 
 
 

Du kan beställa hämtning av till 
exempel, möbler, kyl/ frys med mera 
av oss på MERAB. 
 
 Du sparar både tid och energi. Du 
slipper åka flera gånger till 
återvinningscentralen eller hyra 
släpvagn/skåpbil om du har 
skrymmande grovavfall som du vill 
bortforsla och återvinna. 

 
 
Du beställer enkelt i vårt beställningsformulär under Självservice. Du kan också ringa vår kundtjänst 
på telefon 0413- 684 40. Grovavfall hämtas efter beställning, max 3 kolli per tillfälle. Hämtning sker 
vid tomt- eller fastighetsgräns. Pris per hämtning är 567 kr enligt renhållningstaxa 2021. 
 



 
Risk för kö till återvinningscentralerna 

 

Vi har väldigt högt tryck på våra återvinningscentraler på lördagar men även på 
måndagar och tisdagar. För att minska trycket och köerna vädjar vi på MERAB att 
planera ditt besök på återvinningscentralen genom att:  
 

• Om möjligt – besök oss en vardag helst onsdag eller torsdag om du har 
möjlighet och vill undvika trängsel. 

• Se över vad du kan skänka, sälja, återbruka istället för att slänga. 
• Sortera ditt avfall hemma så att ditt besök går snabbt och smidigt. 
• Kom i god tid. Du ska hinna sortera ditt avfall innan återvinningscentralen 

stänger. 

 
 

Sist men inte minst … 

 

      Glöm inte att källsortera julen! 
 

Tänk på att: 
Julklappspapper sorteras som pappersförpackning.  
Presentsnören och julkorten läggs i restavfall i soppåsen.  
Frigolit är en plastförpackning.  
Värmeljushållaren läggs i metallskrot på någon av våra ÅVC. 
Detonerade fyrverkeripjäser sorteras i brännbart på ÅVC. 
Överblivna fyrverkeripjäser lämnas till polisen. 
Och så småningom får man lämna granen till ÅVC. 
                                                                             Tack för hjälpen! 

 


