SAMMEN TAR
VI MILJØANSVAR
- NÅ ER DET SLUTT
PÅ TØMMEKALENDER
PÅ PAPIR

Fra 2020 vil tømmekalenderen din være digital!
Bakgrunnen for at vi ikke lenger sender ut tømmekalender på papir er at stadig flere foretrekker å få informasjon digitalt.
Med en digital tømmekalender sparer vi miljøet, vi kan tilpasse informasjonen raskere og være mer fleksible.
Du kan se tømmekalenderen ved å gå inn på SØIR sin hjemmeside www.soir.no og skrive inn din adresse.
Da får du informasjon om neste tømmedag. Du kan skrive ut tømmekalenderen for hele året.
Du kan også registrere mobiltelefonnummeret ditt og få en påminnelse på SMS dagen før avfallet tømmes.
Slik får du oversikt over tømmedagene:
1. Gå inn på www.soir.no og klikk deg inn på Tømmekalender/SMS-varsel:

2. Skriv inn din adresse i tømmekalender-feltet:

Du vil da få opp et vindu som viser dine neste tømmedager. I det samme vinduet er det også en overskrift som heter
«Se tømmedager for hele året» Klikk her og din tømmekalender vil komme opp. Klikk på utskriftsikonet i nettleseren eller
klikk på høyre musetast og velg «skriv ut».

Skriv inn ditt telefonnummer og trykk på bestill. Du vil da få en påminnelse på SMS dagen før avfallet tømmes.

Et annet alternativ for å få oversikt over tømmedager er å laste ned app’en MinRenovasjon på din mobiltelefon.
Med app’en MinRenovasjon får du:
• Informasjon om neste tømmedag
• Åpningstider og priser på gjenvinningsstasjonen
• Sorteringsinformasjon
App’en lastes ned via AppStore (iPhone) eller GooglePlay (Android)
MinRenovasjon fungerer både på iPhone/iPad og Androidtelefoner og –brett
Hvis du av en eller annen årsak ikke har mulighet til å laste ned
tømmekalenderen digitalt kan du enten kontakte oss på tlf. 62 43 12 20
eller sende oss en mail på post@soir.no med navn og adresse så sender
vi deg tømmekalenderen i posten.
Alle som har kontaktet oss for å få tømmekalenderen i posten
vil automatisk få tilsendt framtidige tømmekalendere
hvis ikke vi får beskjed om noe annet.

www.presis.no

3. Lenger ned i det samme vinduet finner du også et felt for å bestille varsling på SMS:

