Vedlegg til faktura for renovasjon, 1. termin 2012

Gebyrsatser for 2012
Gebyret du betaler for renovasjon
er vedtatt av kommunestyret
i din hjemkommune.
Gebyrsatsene finner du på vår
hjemmeside: avfallsor.no
Ta kontakt med vårt kundesenter
på tlf. 38 17 70 70 dersom du ønsker
nærmere informasjon om gebyr
og ikke har tilgang til internett.

Etterregning for brun
avfallsbeholder
Av hensyn til hygiene skal den brune
avfallsbeholderen tømmes minst
12 ganger i året.
Dersom antall tømminger fra din
husholdning var under 12 i 2011, inneholder faktura for 1. termin 2012 en
etterregning. Du må betale gebyr som
tilsvarer forskjellen mellom 12 tømminger
og antall tømminger som ble registrert
i fjor på din adresse.

Nye retningslinjer for husholdningsrenovasjon
Styret i Avfall Sør Husholdning vedtok i desember 2011 nye administrative retningslinjer.
Disse er laget for å utdype innholdet i «Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand,
Songdalen, Søgne og Vennesla». Forskrift og retningslinjer finner du på vår hjemmeside,
men du kan også ta kontakt med kundesenteret for nærmere informasjon.
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Utdeling av bioposer
Årets utdeling av bioposer starter i slutten av februar. Har du ikke mottatt poser innen
1. mai, ønsker vi at du melder fra til oss innen 1. juli 2012. Etter denne datoen må du selv
betale for nye poser. Dersom du går tom for bioposer før de nye er utdelt, kan du kjøpe poser
følgende steder: Mjåvann Gjenvinningsstasjon, Støleheia Avfallsanlegg, Sørlandsparken
Gjenvinningsstasjon, Avfall Sørs kundesenter i Vige havnevei eller Servicekontorene i
kommunene.

Feilsortering og forsøpling på returpunktene
Det er til sammen rundt 50 returpunkter i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.
Der kan du levere rengjort emballasje av glass, metall og plast – og de fleste steder
også brukte klær/sko.
Bare rengjort plastemballasje skal legges i
beholdere merket «plastemballasje». Feilsortering
og forsøpling på enkelte returpunkter gjør det
vanskelig å sende plasten videre til materialgjenvinning. Dersom forholdene ikke bedrer
seg, må vi avvikle plastgjenvinningen fra disse
returpunktene.
Avfall og gjenstander som ikke kan sorteres
som papir/papp eller bioavfall, skal legges i
grå avfallsbeholder der du bor, eller fraktes til
nærmeste gjenvinningsstasjon, der all levering av
husholdningsavfall er gratis.
Farlig avfall skal leveres til gjenvinningsstasjon!
EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) leveres
til gjenvinningsstasjon eller forhandler!

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
Mange bruker våren til å rydde i boder, loft og kjeller.
Benytt våre gjenvinningsstasjoner med gunstige åpningstider:
SØRLANDSPARKEN
GJENVINNINGSSTASJON
Mandag, onsdag langåpent 07:00–19:00
Tirsdag, torsdag, fredag
07:00–15:00
Lørdag
08:00–15:00

MJÅVANN GJENVINNINGSSTASJON
Mandag, onsdag, fredag
07:00–15:00
Tirsdag, torsdag langåpent 07:00–19:00
Lørdag
08:00–15:00

STØLEHEIA GJENVINNINGSSTASJON
Mandag, onsdag langåpent 07:30–18:00
Tirsdag, torsdag, fredag
07:30–16:00
HØLLEN VEST GJENVINNINGSSTASJON
Tirsdag og torsdag
15:00–19:00
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