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Under jul- och nyårshelgen kan tömningen av dina kärl ske någon dag 
tidigare eller senare än normalt. Vilken dag vi tömmer just din soptunna 
kan du se i Tömningskalendern som du hittar på www.narab.se.
Tömningskalendern för 2022 bör finnas tillgänglig från mitten av december.

Hitta dina tömningsdagar i Tömningskalendern

KLIPPAN - PERSTORP - ÖRKELLJUNGA

GROVSOPOR
Möjligheten att få 

grovavfall hämtat vid 
fastigheten pausas för 

juluppehåll mellan 
20/12 och 7/1.

Ändrade telefontider
i Kundservice, 

läs mer på 
nästa sida.
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GLÖM INTE 
att snöröja och halkbekämpa 

så att vi kommer fram till 
soprum, sopkärl och brunnar 

i vinter!
Tack för hjälpen!

December 2021

BETALA MED
E-FAKTURA

enkelt och säkert!
För att få e-faktura gör du så här.
1. Logga in på din Internetbank. 
2. Klicka på “Anmälan e-faktura/ 

elektronisk faktura”.
3. Sök efter Nårab eller Norra 

Åsbo Renhållnings AB.
4. Följ anvisningarna.

Tänk på att ange 
fakturanummer när 
du gör inbetalningar 

från utlandet.



Nyheter och utveckling

Kundservices  
telefontider
Nårabs Kundservice har telefontid klockan  
8.00-12.00 med stängt för frukost 9.00-9.30. 
Övrig tid går det bra at kontakta Kundservice 
via epost till kundservice@narab.se så 
hjälper vi dig så snart vi kan. 

Vintertömningar för 
Fritidsabonnemang
I fritidsabonnemanget ingår tre tömningar per 
kärl under vinterhalvåret. Från januari 2022 
är tömningarna återigen månadsbestämda 
till januari, mars och november. En viss av-
vikelse kan förekomma, främst på kärl 1, och 
när just dina kärl töms under vinterhalvåret 
kan du se i Tömningskalendern. 
Från årsskiftet ska alltså vintertömning-
arna inte längre budas.

Mjukplast
Sedan Nårab under 2020 började samla in mjukplast har volymen 
plastförpackningar ökat, vilket medför att sopbilen fylls snabbare 
och ofta behöver tömmas redan innan man är klar för dagen. 
Tänk på att pressa ihop mjukplasten och samla den gärna 
tillsammans i tex en brödpåse. För att underlätta att komprimera 
mjukplasten kan du som fastighetsägare hämta en Minimizer på 
våra Återvinningscentraler. 

Komprimera dina mjukplastförpackningar i en 
Minimizer som du kan hämta på våra Återvinnings-
centraler.

Sitter avfallet fast?
Tänk på att vid tömning ska avfallet falla ur kärlet utan extra 
åtgärd från hämtningsfordonets förare.
Var därför uppmärksam på avfall som frusit fast eller på annat 
sätt fastnat i avfallsbehållaren och lösgör detta inför tömning.

Tack för hjälpen!
Glöm inte att snöröja både 

runt och uppe på kärlet.



Adventsljusstake  Elavfall. Lämnas på ÅVC.
Julgran Trädgårdsavfall. Lämnas på ÅVC.
Julgransbelysning Elavfall. Lämnas på ÅVC.
Presentpapper (ej tejp) Pappersförpackning
Kartong Pappersförpackning
Snören och tejp Restavfall
Stearinljus. Släckta. Restavfall
Wellpapp
          Mindre bitar Pappersförpackning
          Större mängd Returwell. Lämnas på ÅVC.
Kuvert  Restavfall

         Tack för att du sorterar!

Återvinn julen
Under julhelgen kan det bli extra mycket avfall. Ge miljön en julklapp genom att minska dina 
sopor och sortera resterna av paketöppningen. Nedan följer en liten sorteringsguide för vanligt 
avfall som kan uppstå. Det du sorterar återvinns till nya råvaror eller värme och el. 

För mycket julmat?
Undvik att slänga överflödig mat under julen. Många maträtter går bra att 
frysa in och använda senare. Julskinkan kan tärnas upp och användas på 
pizza eller i en pastasås, Jansons frestelse går utmärkt att stoppa i frysen, 
likaså bröd som du har skurit i skivor. Gör gärna en inköpslista och köp inte 
mer än du behöver för att undvika matsvinn i jul. 



Hyllstofta 6178 • 264 93 Klippan • Tel 0435-296 50 vard: 8.00-9.00 / 9.30-12.00  
kundservice@narab.se • www.narab.se

Öppettider  -  Återvinningscentraler
Mån Tis Ons Tors Fre Lör

Klippan
Åbytorpsvägen 5

9-18 9-18 9-16 9-13

Ljungbyhed  
Rågångsgatan 2

10-18 10-18  9-12
  9-12

Perstorp  
Arons väg 16

9-18 9-18 13-17

Skånes Fagerhult
Fedingevägen 4

  13-16
 13-16 v 2,6,10,46,50

Örkelljunga 
Industrigatan 15

9-18 9-18 9-16 9-13

Östra Ljungby
Kädarp 4024

 13-18
 13-17

 13-17

Hyllstofta
Hyllstofta 6178

7.15-16 7.15-16 7.15-16 7.15-16 7.15-16

 = 1 april - 31 okt     = 1 nov - 31 mars    = Jämn vecka    = Udda vecka
Helgaftnar och helgdagar stängt. Kontrollera alltid öppettider på www.narab.se

Vi önskar våra kunder en riktigt

God Jul 
och ett

Gott Nytt År!

Sålt din fastighet? 
Glöm inte att anmäla det 
genom att skicka in en 
ägarbytesblankett med 

underskrift av både köpare 
och säljare. Ni hittar den 
på vår hemsida under 

blanketter.


