SOMMERENS GRØNNESTE
NYHET ER ORANSJE!
Nå får du ny
avfallsbeholder
for glass- og
metallemballasje.

SNART BLIR DET ENDA ENKLERE FOR
DEG Å VÆRE MILJØVENNLIG.
Nå setter vi nemlig i gang med egen innsamlingsordning for
glass- og metallemballasje. Derfor vil alle husstander
i Sør-Østerdalen få utdelt en ny avfallsbeholder i løpet av
sommeren. Den nye beholderen vil bli plassert ved siden av
de andre beholderne dine, og får oransje lokk.
Beholderen vil bli tømt hver åttende uke hos
privathusholdninger og hver fjerde uke for borettslag.
Høstens første tømming vil bli 1. september og påfølgende
datoer for henting av emballasjen finner du
i tømmekalenderen.

HVA BLIR DET TIL?
Etter at vi har hentet glass- og
metallemballasjen din leveres den
videre til Syklus. Her sorteres glass,
stål, blikk og aluminium fra hverandre. Glasset gjenvinnes i Norge og
blir til nye glassprodukter, Glasopor
(lettfylling til f.eks veier), skumglass
og glavamatter.
Metallemballasjen smeltes om og blir
til nye metallgjenstander som spiker,
skruer, binders, hageredskaper,
emballasje, bilfelger og sykkeldeler.

Å sortere rett er bra både for miljøet og for lommeboka.
Om flere sorterer avfallet sitt korrekt kan vi i SØIR bruke mindre
ressurser på gjensortering og holde renovasjonsavgiften nede.
For 2017 vil gebyret for den nye avfallsbeholderen være kr 102
i året, og vi vil gjerne holde det så lavt som mulig. Borettslag og
sameier vil få utlevert en eller flere beholdere på 240 l (avhengig av
størrelse på borettslaget) som koster kr 179 pr beholder pr år.

HVA SKAL DU KASTE I BEHOLDEREN FOR GLASS
OG METALLEMBALLASJE?
Glass (syltetøy, sauser, barnemat)
Flasker (vin, saft)
Drikkebokser (uten pantemerke)
Korker og lokk av metall
Hermetikkbokser
Aluminiumsfolie
Aluminiumsformer (kylling, fiskegrateng )
Telys (utbrente)
Tuber (majones, smøreost)

VIKTIG!

Det er kun glass- og metallemballasje som det har vært mat og drikke
i som skal i den nye beholderen.
Emballasjen skal kastes løst i beholderen og ikke ligge i plastposer.

DETTE ER IKKE GLASS- OG
METALLEMBALLASJE:
Glass og metall som ikke er emballasje kan inneholde bestanddeler som ødelegger
gjenvinningsprosessen og skal derfor kastes i restavfall. Dette gjelder:

Ildfaste former
Porselen, keramikk og krystall
Speil
Vindusglass
Større metallgjenstander som stekepanner, motordeler,
rør og lignende leveres som metall på gjenvinningstasjonen.
OBS!
Emballasje som har inneholdt farlige stoffer sorteres ikke som metallemballasje.
Disse må leveres på en av våre gjenvinningsstasjoner.
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