Endring av kjøreruter for innhenting av husholdningsavfall

Mange abonnenter får nå ny tømmedag for rest- og bioavfall og/eller
nye tømmedatoer for papp, papir og plastemballasje.

Fra mandag 3. september legger vi om kjørerutene for innhenting
av husholdningsavfall. Endringen gjøres for å effektivisere driften
og tilpasse rutene bedre i forhold til dagens henteordninger.
Omleggingen sees også i sammenheng med neste års innføring
av henteordning av glass- og metallemballasje.
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Sjekk ut om du får ny tømmedag fra mandag 3. september.
Finn adressen din i vedlagte tømmekalender og få oversikt over
årets siste tømmedatoer for papp, papir og plastemballasje.
Etter den 3. september vil noen abonnenter få mer enn fire
uker før neste tømming av papp, papir og plastemballasje.
• De abonnentene dette gjelder kan sette fram en kartong med 		
papiravfall ved siden av grønn dunk ved neste tømming
i september.
• Du kan også levere papp og papir direkte på
gjenvinningsstasjonen.
• Du må gjerne sette ut flere sekker med plastemballasje
samtidig med tømming av papp og papir.
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Fra mandag 3. september kan du laste ned ny
tømmekalender: www.avfallsor.no/tommekalender
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Får du SMS-varsel kvelden før tømming av papp, papir og
plastemballasje?
Alle våre abonnenter vil bli meldt av dagens SMS-varsling
i uke 35. Fra mandag 3. september må du selv melde deg på
ny SMS-varsling ved å fylle inn gateadresse og mobilnummer:
www.avfallsor.no/sms-varsel. Ordningen er fremdeles gratis.

Vi vet at våre abonnenter er knyttet til sin faste ukentlige tømmedag. Forrige gang vi endret
tømmedager i storskala var over 14 år siden. Vi håper på forståelse for omleggingen.

Du finner mer informasjon på www.avfallsor.no
Har du spørsmål kan du kontakte oss på post@avfallsor.no eller telefon 38 17 70 70.

Har du behov for nye bioposer?
Har du ikke mottatt, eller er nesten tom for bioposer? Knytt en
biopose på brun dunk ved neste tømming av bioavfall. Renovatøren
vil da levere ut en ny rull med bioposer til deg.

Eller behov for nye plastsekker?
Trenger du flere sekker til plastemballasje må du knytte en
plastpose på grønn dunk ved neste tømming av papp og papir.
Renovatøren vil da levere ut en ny rull med plastsekker til deg.
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