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Hytterenovasjon
Renovasjonsordningen for hytter og fritidsboliger består av grå dunker til
restavfall inkludert matavfall, og grønne dunker til papp og papiravfall.
Dunkene er påført lås, og utplassert på forskjellige områder i kommunene.
Hver hytteeier har mottatt egen nøkkel som passer til disse låsene. Hytter
og fritidshus i Kristiansandsregionen sorterer ikke ut matavfall og mottar
derfor ikke bioposer.
Lurer du på hvor hyttepunktene er, se
http://avfallsor.no/returpunkter/beliggenhet/
I søkefeltet skriver du inn kommunen hvor hytta ligger. Du vil da få opp alle
hyttepunkt og returpunkt i denne kommunen (merket henholdsvis H og R).
Vi oppfordrer alle hytteeiere til å sortere ut plastemballasje og glass-/
metallemballasje for å levere dette til et av våre returpunkter. Grovavfall
skal leveres til en av våre gjenvinningsstasjoner, og det er gratis å levere
for abonnenter.
Hytterenovasjon faktureres 1 gang i året, og det gjøres på vedlagte faktura.

Ikke mottatt bioposer eller sekker til plastemballasje?
Har du ikke mottatt, eller er nesten tom for bioposer, knytt på en biopose på
brun dunk ved neste tømming av brun dunk. Renovatøren vil da levere ut en
ny rull med bioposer til deg.
Trenger du flere sekker til plastemballasje må du knytte på en plastpose på
grønn dunk ved neste tømming av grønn dunk. Renovatøren vil da levere ut
en ny rull med plastsekker til deg.
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Endelig vår – og tid for hagen!
Har du behov for å etterfylle jord i eksisterende bed eller har planer om
å lage ny plen? Du kan kjøpe ulike jord- og kompostprodukter på våre
gjenvinningsstasjoner. Er du i tvil om hvilket produkt som passer, finner
du nærmere informasjon om typer og priser på vår hjemmeside:
avfallsor.no

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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