VEDLEGG TIL FAKTURA FOR RENOVASJON, 4. TERMIN 2016
Følg oss på
Facebook

Bioavfall skal i brun dunk
Bioavfall kastes i brun dunk. Bioavfall består av
hageavfall og matavfall som epleskrotter, rekeskall,
potetskrell, kaffegrut, middagsrester, potteplanter
og papir med rester av mat.
Innholdet i de brune dunkene kjøres til
Støleheia for å bli til næringsrik kompost, fri
for ugress – og ypperlig til bruk i hager!
I fjor hadde Avfall Sør en stor sorteringsundersøkelse, som viste at altfor
mange kaster matavfallet i grå
dunk. Matavfall i grå dunk blir ikke
til kompost, men brent sammen
med restavfallet.

Tømmekalender på nettet
Vi har gjort det lett å finne
datoer for tømming av dine
dunker på avfallsor.no – uansett
om du bor i enebolig eller borettslag. Du slipper å hente frem en
omfattende tømmebrosjyre som
tidligere, samtidig som vi sparer
miljøet for mye papir.
Trenger du hjelp til å skrive
ut tømmekalenderen, kan
du ta kontakt med oss på
post@avfallsor.no eller
telefon 38 17 70 70.
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Snart er det jul igjen!
2. juledag faller i år på en mandag. Alle som har tømmedag denne
dagen, får ny dato for tømming. Finn ny dato på våre hjemmesider,
eller se kunngjøring i lokalavisene når det nærmer seg jul!
HUSK: Trill ut dunkene innen klokka 06.00 på
tømmedagen og plasser dunkene slik at pilen på lokket
peker ut mot veien.
HUSK: Du må strø foran dunkene dine hvis det blir
glatt – og fjerne snø om den skulle komme. Slik hjelper du
renovatøren med å utføre jobben mest mulig effektivt.
HUSK: Julepapir som inneholder mye fargestoff
eller er glanset, skal kastes i grå dunk eller i restavfallet på
gjenvinningsstasjonen.
HUSK: I vinterhalvåret fryser matavfall og fuktig
hageavfall lett fast og gjør det vanskelig for renovatøren å
tømme dunken. Fuktig matavfall kan gjerne pakkes inn i
avispapir før det legges i den brune dunken.

Forbedret SMS-varsel kvelden
før tømming av grønn dunk
Vi har forbedret løsningen for SMS-varsel, og håper
nå at enda flere benytter seg av muligheten for
påminning dagen før den grønne dunken blir tømt.
Registrer deg på avfallsor.no!

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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