HENTES ETTER TØMMEKALENDER
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MAT avfall

PLAST avfall

PAPIR og PAPP

REST avfall

FARLIG avfall

ØVRIG avfall

BRUNT KAMMER

PLASTSEKK

PAPIRSEKK/DUNK

GRÅTT KAMMER

RØD BOKS

JA TAKK:
Matrester
Eggeskall
Kaffefilter/grut/teposer
Tørkepapir/servietter
Blomster/ikke jord

JA TAKK:
Plastkanner/beger og bokser
Plastfolie
Plastposer
Plastflasker (shampo,
vaskemiddel, dressing el.)
Plastuber (tannkrem,
hårprodukter el.)
Kaffe og snacks poser
Påleggs emballasje
Isopor

JA TAKK:
Aviser
Ukeblader
Brosjyrer/reklame
Bøker
Papirposer
Papirsekker
Kartongemballasje
(eggekartong, pizzaesker el.)
Konvolutter
Melke-/juicekartonger

JA TAKK:
Tilgriset papir og plast
Støvsugerposer
Aske (pakket i plastpose)
Sneiper
Keramikk og porselen
CD’er og kassetter
Bleier og sanitetsbind
Bomull, plaster og bandasjer
Gummi/hageslanger
Utslitte klær og sko
Tekstiler

JA TAKK:
Spraybokser
Maling, olje og oljeprodukter
Kjemikalier
Batterier
Lyspærer
Små elektriske produkter
Elektroniske produkter
Plantevernmidler

NEI TAKK:
Bleier, aske, sneiper,
stein, sand , jord

NEI TAKK:
Plastkanner/flasker som
har inneholdt farlig avfall.
Tilgriset plast
Hard plast

NEI TAKK:
Bøker
Bleier/tørkepapir

NEI TAKK:
Gjenvinnbart avfall

NEI TAKK:
Brukte sprøyter
Medisiner leveres
på apoteket

TIPS:
For enklere renhold,
bruk utdelt matavfallspose

TIPS:
Skyll bort de verste matrestene med kaldt vann
for å unngå lukt

TIPS:
Fjerning av plastkorker er
ikke nødvendig
NB! Alt må i papirsekken/
papirdunken

MINST MULIG RESTAVFALL!
Sorter mest mulig av avfallet.
Det er mengden restavfall
som bestemmer avgiftsnivået i fremtiden!

TIPS:
Tomme og tørre malings
spann er ikke farlig avfall,
det er restavfall

JA TAKK:
Glass (NB Ildfast glass
er ikke gjenvinnbart)
Metall
Tre
Hageavfall (stein, sand, jord)
Klær og sko for gjenbruk
Lysrør (ikke i glassiglo)
Hvitevarer
Radio/TV/Datautstyr el.
Møbler

TIPS:
Sorter avfallet og lever til
miljø-/gjenvinningsstasjon
eller UFF (klescontainer)
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SPØRSMÅL og SVAR om kildesortering og gjenvinning
- Hvor kan avfall leveres?
- Det kan leveres på Brennevinsmyra
i Mandal, eller på våre gjenvinningsstasjoner på Vigeland, Heddeland
og Bladalen. Åpningstider finner du
på www.maren.no
- Når dere tømmer dunken eller
henter papir/plast blir alt tømt inn
i renovasjonsbilen og blandet,
hvorfor sorter vi da ?
- Når renovasjonsbilen henter avfall,
blandes det ikke, slik som mange tror.
Alle bilene har to kammer og når de har
fylt opp bilen, tømmes dette på ulike
steder på Brennevinsmyra. Alt avfallet
som hentes inn veies slik at vi kan se
hvor mye som kommer inn av de ulike
typene.
- Hvor nøye må man skylle det som
skal i plastinnsamlingen?
- Man skyller plasten i kaldt vann og
er det veldig tilgriset skal det kastes i
restavfallet.
- Kan juice –og melkekartonger
leveres i papiravfallet?
- Ja, det kan de og legg gjerne
kartongene løst i papirsekken/dunken.

Husk: Drikkekartonglotteriet og merk
”kubbene” med navn og
telefon nummer.

NB! Min. seks kartonger i “kubben”.
- Hageavfall – hvordan sorterer
vi det ?
- Gress og kvister leveres på en
gjenvinningsstasjon, og mindre
mengder kan leveres/kastes i matavfallsdunken.
- Bleier – hvor skal de kastes?
- Bleier skal kastes i restavfallet.
- Er det noen vits i å sortere
alt avfallet?
- Ja, det er veldig viktig å sortere.
Nesten alt avfallet kan gjenvinnes
og komme til nytte i en eller annen
form. Miljøgevinsten for samfunnet
av dette “arbeidet” er betydelig, og
vil komme både oss selv og fremtidige
generasjoner til gode.

- Vil det bli billigere eller dyrere
å få levert avfall i fremtiden?
- Fra år 2010 skal alt restavfallet til
forbrenning i Kristiansand og det
fører til at restavfallet blir dyrere.
Men hvis vi alle tar ansvar og sorterer
bra, og leverer minst mulig restavfall,
kan vi holde renovasjon-prisen
stabil. Hvis derimot sorteringen
ikke blir bedre enn i dag vil prisen
øke.
- All sortering tar mye plass.
Er det noen gode råd som kan
gjøre det lettere å håndtere
sortert avfall i hjemmet?
- Ja, det finnes mange gode løsninger
når det gjelder kjøkkensystemer.
I kjøkkenskapet kan det monteres
beholdere som gjør sorteringen enkel
og grei for både små og stor. Kjøkkensystemer kan kjøpes hos byggevareforretninger eller kjøkkenleverandører.
Stativ for gulv/vegg til plastinnsamlingssekkene har vi til salgs på Maren,
og har du liten plass inne så kan kanskje
papirdunk ute være et alternativ.

Ta v a r e p å d e n n e s o r t e r i n g s v e i l e d n i n g e n .

www.maren.no

- Hva gjør vi når vi går tom for
matavfallsposer?
- Da knyter du en vanlig plastpose
på håndtaket på dunken din, og du
vil få utlevert en ny rull.
- Hvor mye utgjør husholdningsavfallet i regionen i volum, totalt
og per person?
- Ca 10 000 000 kg i året, noe som blir
ca 430 kg per innbygger
Er det noe mer du lurer på kan
du gå inn på vår hjemmeside
www.maren.no og finne svar
på flere spørsmål, samt annen
informasjon. Du kan selvfølgelig
også ta kontakt med spørsmål.

Du treffer oss på telefon:

38 27 26 00
eller på e-post: post@maren.no

