VEDLEGG TIL FAKTURA FOR RENOVASJON, 2. TERMIN 2015

Har du ikke mottatt bioposer?
Abonnenter som betaler for brun dunk til
mat- og hageavfall, får utdelt bioposer én
gang i året. Bioposene skal være mottatt før
1. mai og betales på vedlagte faktura.
Meld fra snarest og innen 1. juli, dersom du
likevel ikke har fått bioposer. Melder du fra
innen fristen, vil du motta bioposer uten
ekstra kostnader.

Hytterenovasjon – når og for hvem?

Bare avfall fra hytter og fritidsboliger
kan leveres i dunker merket for dette
formålet! Fra 2015 er dunkene låst, for å
sikre de som betaler for tjenesten en best
mulig ordning. Hver hytteeier har mottatt
informasjon og en nøkkel som passer til
låsene. Kontakt vårt kundesenter dersom du
ikke har fått nøkkel eller om du har behov
for å bestille flere.
Papiravfall skal legges i grønn dunk og
restavfall/matavfall i grå dunk. Hytter og
fritidshus i Kristiansandsregionen sorterer
ikke ut matavfall og mottar derfor ikke
bioposer.
Hytter og fritidsboliger kan levere tekstiler
og rengjort plast-, glass- og metallemballasje til returpunktene. Større
mengder avfall kan leveres til gjenvinningsstasjonene. Du finner kart over alle mottaksstedene på www.avfallsor.no
Hytterenovasjon faktureres en gang pr. år,
og betales på vedlagte faktura.

RENOVASJON
Waste from huts/holiday cottages • Hüttenabfall

RESTAVFALL
(+47) 38 17 70 70 - avfallsor.no

NYHET: I år skal alle
hytteeiere ha fått
brev med nøkkel til
avfallsdunkene
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Omlegging av renovasjonsgebyret
Det faste renovasjonsgebyret beregnes fra 2015 etter
antall boenheter på eiendommen. Gikk du glipp av
denne informasjonen i forrige vedlegg, kan du lese
mer om dette på vår hjemmeside:
www.avfallsor.no

Vårlige tips fra Avfall Sør
Har du hage? Ta en titt på beplantningen mot
gate og vei. Dersom hekken har vokst mye, er
det kanskje tid for å gi den en klipp? Husk at
renovasjonsbilen skal komme greit frem!
Gjenvinningsstasjonene selger jord- og
kompostprodukter som egner seg godt til bruk
i hagen.
Det er travle tider på gjenvinningsstasjonene.
For å unngå kø, spesielt på lørdager, anbefaler
vi at du grovsorterer avfallet før du kjører
hjemmefra.
Vond lukt i varmen? Tøm den brune dunken
hver uke for å unngå vond lukt i varmen. Pakk
inn luktende avfall og pass på at lokket er
lukket helt igjen. Vask med såpe og spyl med
rent vann etter tømming.

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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