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Innsamling av glass- og metallemballasje for hytteabonnenter
I forbindelse med ny ordning for innsamling av glass- og metallemballasje
vil returpunkter i Søgne, Songdalen og Vennesla nå tas vekk. For hytteeiere
i disse kommunene vil det opprettholdes og etableres noen mottakspunkt
for glass- og metallemballasje.
Informasjon om steder glass- og metallemballasje kan leveres vil legges
ut på våre nettsider www.avfallsor.no og på www.sortere.no
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. Hytterenovasjon faktureres 1 gang i året, og det gjøres
på vedlagte faktura.
Lurer du på hvor hyttepunktene er, se avfallsor.no/returpunkter/beliggenhet

Lukter det fra biodunken i sommervarmen?
Overfylte, stinkende eller feilplasserte avfalls-dunker gjør renovatørenes jobb
mer tidkrevende og mindre hyggelig.
For å redusere vond lukt og smittefare kan du gjøre følgende:
• Tøm biodunken hver uke
• Pakk inn fiskeavfall, rekeskall osv. i avispapir før du legger det i dunken
• Pass på at lokket er lukket helt igjen
• Plasser dunken i skyggen hvis mulig
• Vask dunken med såpe og spyl med rent vann etter tømming
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Takk – nå bruker de fleste gjennomsiktige sekker på
gjenvinningsstasjonen!
Vi ser at de aller fleste sorterer bedre ved levering på gjenvinningsstasjonene,
og at det som kastes i restavfallet nå legges i gjennomsiktige sekker. Dette
gir oss en økt materialgjenvinning. Vi kan lage nye ting av nesten alt du
kaster – men da må du sørge for at det blir kastet i riktig container på
gjenvinningsstasjonen. Takk – det hjelper at du sorterer! avfallsor.no/takk

Avtalegiro eller e-faktura
Du kan spare miljøet for papir ved å inngå betalingsavtale med oss.
For deg som kunde hos Avfall Sør er eFaktura og/eller Avtale Giro den enkleste måten å betale fakturaene
på. Du finner da fakturaopplysningene tilgjengelig i nettbanken.
Dersom du velger eFaktura med AvtaleGiro betales fakturaen på forfallsdato.

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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