VEDLEGG TIL FAKTURA FOR RENOVASJON
3. TERMIN 2017

Velkommen til ny gjenvinningsstasjon
og bruktbutikk på Mjåvann!
I oktober åpner vi helt ny gjenvinningsstasjon på Mjåvann
industriområde. Vi flytter noen hundre meter til andre siden av veien.
I tillegg til å levere avfall og kjøpe jordprodukter, håper vi du vil besøke
den nye bruktbutikken vår!
Følg med på vår Facebook-side og på hjemmesiden vår utover høsten!

Verdier i avfallet
Noe av det viktigste vi gjør for å spare klima og miljø, er å bruke
ressursene lengst mulig. Ved å kjøpe brukt og gi videre det du ikke
trenger, får produktene lengre levetid og belaster miljøet mindre.
Når du kildesorterer, lages nye produkter av materialene. Brus- og
ølbokser laget av gjenvunnet aluminium, krever bare 5 % av energien
i forhold til helt ny aluminium? Pant flasker og bokser, og legg
makrellboksen og maisboksen i en iglo på returpunktet – så får de
nytt liv!
Visste du at brukte syltetøyglass og vinflasker kan bli til ny
glassemballasje, Glava og Glasopor? Glasopor er fremstilt av 100 %
resirkulert glassemballasje fra husholdninger i Norge og er et nytt
spennende produkt som brukes i fyllmasse under veier.
Lurer du på hvordan du skal sortere? Vi har laget sorteringsveileder på
12 språk – se her: http://avfallsor.no/languages
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Bioavfall
Mat som er produsert, fraktet og kjøpt, bør selvsagt spises opp. Har
du likevel litt matavfall, skal dette i brun dunk, ikke i restavfallet.
Bananskall, kaffegrut, eggeskall, tørkepapir, beinrester og hageavfall
sorteres og legges i brun dunk. Avfall Sør lager kompost og gode
jordprodukter av dette, som du kan kjøpe. Pass på at ikke plast, metall
og glass havner i den brune dunken!

Avtalegiro eller e-faktura
Ønsker du å ta i bruk avtalegiro eller e-faktura, kontakt vårt kundesenter for mer informasjon eller
se http://avfallsor.no/innsamling/gebyrer-og-fakturainformasjon/efaktura-og-avtalegiro/

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
SØRLANDSPARKEN

MJÅVANN

STØLEHEIA

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

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

Mandag, onsdag langåpent 07:30–18:00
Tirsdag, torsdag, fredag
07:30–16:00

HØLLEN VEST
Tirsdag og torsdag

15:00–19:00
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