VEDLEGG TIL FAKTURA FOR RENOVASJON
3. TERMIN 2018

Ruteomlegging
Den 3. september gjøres det endringer i renovasjonsrutene, og
mange abonnenter vil få ny tømmedag. Omleggingen gjennomføres
for å effektivisere driften og tilpasse rutene bedre i forhold til dagens
henteordninger.
Det er ingen endringer i tømmefrekvensen. Det vil si at alle avfallstyper
skal hentes like ofte som før: Valgfritt ukentlig for bio- og restavfall og
hver 4. uke for papp og papir og plastemballasje.
Du vil i løpet av uke 35 motta eget informasjonsskriv og ny tømmekalender
for din kommune.

TAKK for at du sorterer!
35 prosent av avfallet vi leverer i Kristiansandsregionen gjenoppstår som
nye produkter. Inkluderer vi strøm og fjernvarme som produseres hos
Returkraft, oppnår vi en gjenvinningsgrad på 92 prosent.

TAKK

Takk for at du sorterer og kaster avfall i rett dunk og riktig container!
Sorteringsundersøkelsen vi hadde i vår viser at vi nå er mye flinkere til å
kaste bioavfall i rett dunk – før gikk altfor mye i restavfallet. Innsamling
av plastemballasje hjemme hos folk øker måned for måned. Takk!
Les mer på avfallsor.no/takk
Men det er mulig å bli enda flinkere – vi kan faktisk materialgjenvinne rundt
60 % av det vi kaster. Får vi det til?
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Matsvinn
Visste du at hver person i vår region kaster i gjennomsnitt rundt 30 kg
matrester hvert år som kunne vært spist hvis vi planla litt bedre?

30 kg

Bli med i folkebevegelsen om å spise opp maten – les mer her:
www.spisoppmaten.no

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. Renovatoren vil da levere ut en ny rull
bioposer til deg.

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

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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