Full kildesortering

Nov. 2022

i alle hytter og leiligheter i Trysilfjellet
Nye EU-regler og Trysils bærekraftsmål innebærer at vi må kaste mindre og kildesortere mer.
I samarbeid med vårt renovasjonsselskap SØIR
innfører vi derfor kildesortering i hele Trysilfjellet.
Fageråsen Hytteområde er først ut. På sikt vil det
bli innført kildesortering i alle fritidsboliger i hele
Trysil.

Dette sorterer du på returpunktene
i Trysilfjellet

Restavfall

I Fageråsen kan du nå kildesortere på de samme avfallstypene som i dag hentes hjemme hos huseiere i regionen
vår. På de fleste returpunktene er containere erstattet
med molok. Dette er avfallsbrønner hvor avfallet oppbeMatavfall
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og målet er at det skal gi økt gjenvinning og mindre avfall i
naturen.
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Plastemballasje

Tips: Husk å informere leietakere eller andre
brukere av hytta om ny avfallsordning. Skriv ut
sorteringsguiden og heng den opp på veggen.

Les her hvis du lurer på hva som skjer med avfallet som
samles inn.

Sorteringsguide som PDF

Tilrettelegg for sortering i din fritidsbolig
Vi ber deg som eier å tilrettelegge for sortering i din
fritidsbolig slik at alle som bruker den følger ordningen.
Gjør det gjerne enkelt og bruk kartonger/kasser for hver
enkelt avfallstype. Ønsker du et mer ferdig opplegg for
kildesortering finnes det flere leverandører med ulike
løsninger.
Sjekk gjerne disse eksemplene:
• Dunker med og uten stativ/uttrekkbar stamme
• Sorteringsmodul 5 fraksjoner
• Kildesorteringssett med uttrekk

Bruk og ikke-bruk av poser

• Poser til matavfall finner du i egne beholdere i tilknyt-

ning til returpunktene i hytteområdet. Poser er også
tilgjengelig på Fageråsen Handel og i Skistars resepsjon
på Velkomstsenteret.
• Pose til restavfall og plast ordner du selv. Mange bruker
bæreposer til dette.
• Emballasje av glass- og metall, papir, papp og drikkekartong kastes løst, ikke i pose.

Store gjenstander skal til gjenvinnings
stasjonen på Mosanden
Lukene i molok-beholderne har begrenset størrelse.
Større gjenstander må derfor fraktes til gjenvinningsstasjonen på Mosanden. Den er åpen daglig på ukedager og
lørdagsåpen en gang hver måned.
Se soir.no for åpningstider.
Adressen er Vestsidvegen 76 i Trysil.

Det er fire returpunkter i Fageråsen:

•
•
•
•

Trysil Høyfjellssenter
Krysset Fjellvegen/Fageråsringen
Trysil Høyfjellsgrend
Brynbekken

Ved hjelp av QR-kode og Google Maps håper vi både
godt etablerte eiere og nye eiere og besøkende finner sitt nærmeste returpunkt.
Se kart:

Du finner alltid oppdatert informasjon om avfallshåndteringen på fageraasen.no.

Takk for at du kildesorterer!
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