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Hjelp oss med å lage nye ting av avfallet!
Når du kildesorterer avfallet ditt, sørger vi for at mest mulig blir til
nye produkter. Vi er avhengige av din hjelp for å kunne nå høye mål om
materialgjenvinning. Bruk riktige dunker, plastsekker og containere, og
hjelp oss på den måten med å lage nye ting av ditt avfall.

Innsamling av plastemballasje er i gang!
Husk å henge ut plastsekken på den grønne dunken når papiret skal hentes.
Når du trenger flere sekker, knytter du en bærepose på den grønne dunken.
Da vil renovatøren gi deg en ny rull med plastsekker. Bor du et sted med
nedgravd container for plastemballasje, kastes plastemballasjen direkte i
nedkastet. Har du ikke nedgravd løsning for plastemballasje, kan utdelt
sekk plasseres ved siden av nedgravd container.
Hvert år har vi samlet inn gjennomsnittlig 4 kilo plastemballasje per
innbygger. Ved å hente plastemballasjen hjemme hos deg, håper vi å
kunne doble dette!
For hver kilo plast vi materialgjenvinner, reduserer vi CO2-utslippet
med 1,5-2,5 kilo. Rundt 80 % av all innsamlet mengde blir materialgjenvunnet. Plastemballasjen brukes til produksjon av nye
plastprodukter, som for eksempel: Blomsterpotter, søppelbøtter,
snøskuffer, kleshengere og bæreposer. Les mer om innsamling av
plastemballasje her: avfallsor.no/plastinnsamling
Vil du hjelpe dem du deler avfallsdunk med å sortere riktig? Vi har laget
noen flotte plakater du kan laste ned fra avfallsor.no/sortere, som viser
hva slags avfall som skal hvor.
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Avregning for brun dunk med færre enn 12 tømminger
Av hensyn til hygiene skal den brune dunken tømmes minst 12 ganger
i året. Dersom din husholdning hadde færre enn 12 tømminger av brun
dunk i 2017, inneholder fakturaen for første termin i 2018 en avregning.
Denne avregningen tilsvarer forskjellen mellom 12 tømminger og det antall
tømminger som ble registrert på din adresse i 2017.
Alt bioavfallet du sorterer i brun dunk, blir til næringsrik kompost
og jordprodukter.

Facebook og hjemmeside
Avfall Sør legger jevnlig ut nyheter og informasjon på Facebook. Følg oss gjerne der, så får du mulighet til å
stille oss spørsmål og gi oss kommentarer! På hjemmesiden vår – avfallsor.no ligger også viktig informasjon
om hvordan renovasjonsløsningen i vår region fungerer.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene
SØRLANDSPARKEN

MJÅVANN

Mandag, onsdag langåpent 07.00–19.00
Tirsdag, torsdag, fredag
07.00–15.00
Lørdag
08.00–15.00

Mandag - fredag
Lørdag

STØLEHEIA
08.00-19.00
08.00–15.00

MJÅVANN BRUKTBUTIKK
Mandag - fredag
Lørdag

Mandag, onsdag langåpent 07.30–18.00
Tirsdag, torsdag, fredag
07.30–16.00
HØLLEN VEST

12.00-19.00
10.00–15.00

Tirsdag og torsdag

15.00–19.00

Følg oss på
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