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4. TERMIN 2018

Gjennomsiktige sekker på gjenvinningsstasjonen
Rundt 50 % av det som i dag kastes som restavfall i svarte sekker kan
brukes om igjen eller materialgjenvinnes. Dette er for eksempel leker,
bøker, papp, klær, treavfall, småelektro og farlig avfall.
Avfall Sør ønsker at vi sammen utnytter disse ressursene på en best
mulig måte. Derfor vil vi at våre kunder fra nyttår leverer restavfall
løst eller i gjennomsiktige avfallssekker ved besøk på gjenvinningsstasjonen. Vi hjelper deg gjerne med riktig sortering.
Eksempler på restavfall er isopor, isolasjon, presenning, vednett, ødelagte
plastmøbler og plastleker, lær, gummi, tau og tomme malingsspann i
plast.
Sammen skal vi utnytte verdien i avfallet bedre enn i dag!

TAKK for at du sorterer plastemballasje!
Innføringen av plastemballasje i plastsekker hjemme hos abonnentene
har vært en suksess! Vi får nå inn dobbelt så mye plastemballasje som
tidligere – 8 kg per person! 75 % av innsamlet plastemballasje blir til nye
plastprodukter. Takk!

8 kg

Plastsekkene fra Avfall Sør bruker du til ren plastemballasje - ikke til
restavfall på gjenvinningsstasjonen.

Vinterlige utfordringer
Før vi vet ordet av det er veien glatt og snøen har lagt seg. Husk at du
må strø eller måke snø foran dunkene dine! Slik hjelper du renovatøren
med å utføre jobben sin. Ikke fyll dunken med fuktig avfall. Dette kan
fryse og kan gjøre det vanskelig å få tømt dunken.
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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 bioavfall. 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 papp og papir. Renovatøren vil da
levere ut en ny rull med plastsekker til deg.

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/betaling

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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