VEDLEGG TIL FAKTURA FOR RENOVASJON, 3. TERMIN 2015

Avfallsgebyr på nett
Bruker du eFaktura og/eller AvtaleGiro? Da er du i godt selskap!
54 prosent av våre kunder har nå inngått slike avtaler. 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.
Finn mer informasjon på hjemmesiden vår.
Søk etter: «eFaktura og AvtaleGiro» på avfallsor.no

Overfylte dunker
Alle har vi vel observert søppel som flyter rundt avfallsdunker som skal
tømmes. Ikke noe hyggelig syn, heller ikke når dunkene er så overfylte at
lokket ikke kan lukkes helt igjen. Får dyr og fugler anledning, sprer de
søppel videre i sin jakt etter noe spiselig. Ikke minst nå i sommer-halvåret
blir det også raskt lukt fra dunker som ikke er lukket ordentlig.
Vår oppfordring er: Tøm oftere, spesielt
i varme perioder! Det er ikke tillatt
å fylle avfallsdunkene slik at lokket
ikke kan lukkes helt.
Tømmer du allerede hver uke og har behov
for større avfallskapasitet? Ta kontakt med
kundesenteret så ordner vi bytting til
større dunk.
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Skal vi fortsatt sortere?
God sortering, gjenbruk og materialgjenvinning er fremdeles best
– både for miljøet, for samfunnsnytten og for din egen økonomi.
Rengjort emballasje av plast, glass og metall egner seg spesielt godt
til materialgjenvinning for nye produkter.
Når du benytter returpunktene, gjør du en innsats for at emballasjeprodukter kan brukes om igjen. Kaster du denne type avfall i grå dunk,
som restavfall, blir det gjenvunnet en siste gang til energi.
Avfall som ikke kan leveres i brun, grønn eller grå dunk – eller
til et returpunkt – skal leveres til en gjenvinningsstasjon.
Dessverre setter enkelte fremdeles igjen andre typer avfall rundt
returpunktene. Dette må vi bruke ekstra ressurser for å rydde opp i.
Spar oss for ryddejobben – lever direkte til gjenvinningsstasjonen!
Gjenvinningsstasjonene har brukervennlige åpningstider, og du leverer
husholdningsavfallet gratis som innbygger i Kristiansand, Songdalen,
Søgne eller Vennesla. Renovasjonsgebyret dekker kostnadene.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
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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