VEDLEGG TIL FAKTURA FOR RENOVASJON, 1. TERMIN 2016
Følg oss på
Facebook

Renovasjonsgebyr på nett
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For deg som kunde er eFaktura
med AvtaleGiro den enkleste måten
å betale fakturaene på. Alle fakturaopplysninger er tilgjengelige i nettbanken
og beløpet trekkes på forfallsdato.
58 prosent av våre kunder har inngått slike
avtaler, og vi ønsker oss enda flere!

Avregning for brun dunk som er tømt
færre enn 12 ganger i 2015
Av hensyn til hygiene skal den brune dunken tømmes minst 12 ganger
i året. Du kan gjerne tømme oftere om sommeren og sjeldnere om
vinteren.
Dersom din husholdning hadde under 12 tømminger av brun dunk
i 2015, inneholder denne fakturaen en avregning. Avregningen tilsvarer
forskjellen mellom 12 tømminger og antallet tømminger som ble
registrert på din adresse.
Vær flink til å sortere ut bioavfallet!
Sett frem brun dunk minst 12 ganger i løpet av 2016!
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Tømmekalender
på web
Mange har sikkert fått med seg at Avfall Sør
Husholdning ikke lenger sender ut tømmekalender. Fra og med 2016 finner du datoer for
tømming av dine dunker på: avfallsor.no
Den nye løsningen gjør det enkelt å finne
tømmedagene – samtidig som vi sparer miljøet
for mye papiravfall. Trenger du hjelp til å skrive ut
tømmekalenderen, kan du ta kontakt med oss på
post@avfallsor.no eller på
telefon 38 17 70 70

SMS-varsel kvelden
før tømming
av grønn dunk
På hjemmesiden vår finner du informasjon
om hvordan du registrerer deg for å motta
«Gratis SMS-varsel».
Vi har fått tilbakemeldinger om at det er
vanskelig å registrere «kodeordet» fra egen
mobiltelefon. Vi jobber med å forenkle
løsningen.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
Vi tar imot avfall fra private husholdninger. Åpningstidene gjelder ikke for næringslivet.
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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