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info

sammen om et bedre miljø

Ny type pose til matavfall

Nytt i år: Du får beholdere til glass- og metallemballasje og papir/drikkekartong

Hva slags
beholder vil
du ha til glass
og metall?

Standard

Kan velges

Standard

Ny type pose til matavfall
Papirposene til matavfall skiftes ut med en plastpose i løpet av våren.
Hvorfor?
Plastposer gjør håndteringen av matavfall på kjøkkenet
økkenet
enklere, det blir mindre lukt, renere beholdere og
g mindre
fastfrysing i beholderen enn med papirposer.
Nå er Mjøsanlegget som gjør om matavfallet till våtgjødsel, kompost og biogass, utvidet og oppgradert.
adert.
Det kan nå sortere ut små mengder plast. Derforr
kan Hias skifte posetype.

Bruk opp papirposene
Bruk opp papirposene du har
til matavfall til
det er tomt hos
deg. Vi leverer
ut plastposer
når papirposene
er brukt opp
hos oss.

Utdeling av poser til matavfall
Utdeling av poser til matavfall vil foregå som tidligere. Heng lappen om at du
trenger flere på beholderen når du er tom. Renovatøren gir deg nye når avfallet
ditt hentes.
Er du tom før det, får du nye poser på gjenvinningsstasjonen, kommunens
servicekontor eller hos Hias i Vangsvegen 143 i Hamar.
Vanlige bæreposer skal ikke brukes
kess til matavfall.
matavfall
Trenger du ny gul “flere poser”-lapp, får du
det på gjenvinningsstasjonen, kommunenes
servicekontor eller hos Hias i Vangsvegen 143,
Hamar.

m

som er nedbrytbare må ikke
kastes i, eller brukes til matavfall.
De lar seg ikke sortere ut og
brytes ned for sakte i matavfallsanlegget, slik at de blir
som tyggegummi som skader
anlegget.
De nye posene som deles ut er
laget av resirkulert plast.

Trenger du ny kurv
rv
til matavfall, får du
u
det på gjenvinningsgssstasjonen.
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Hva slags beholder for glass- og
metallemballasje passer deg?
I løpet av året innføres henting av
papir, drikkekartong, glass- og metallemballasje hjemme hos deg.
Erfaringen fra områder som Vestfold,
Drammen og Toten viser at en har
fått bedre sortering når disse avfallstypene hentes hjemme. Best mulig
sortering er det beste for miljøet. Da
kan nye ting lages av gamle, og jordas
råstoffer spares lenger til glede for
både oss og barna våre.

Dunker til papir og glass/metall
Fra forsommeren 2016 vil hver
husstand få utdelt:
• en 140 liters beholder til
papir/drikkekartong
• en 140 liters beholder til
glass- og metallemballasje
De som har papirdunk fra før, beholder
den de har.

Alternativ glass-/metalldunk
Hvis du ikke ønsker standardbeholderen for glass- og metallemballasje,
kan du i stedet få en mindre beholder
på 35 liter med bærehåndtak som kan
stå innendørs. Denne må settes ut på
hentedag, som blir hver 8. uke (se fig.).

Hva må du gjøre?
Du trenger ikke gjøre noe hvis du
ønsker standardløsningen; bare rydde
plass til de to nye beholderne som
deles ut på forsommeren.
Ønsker du en 35 liters bærbar glassog metallbeholder i stedet for 140
literen, bestiller du det ved å:
• Gå inn på www.hias.no
• Velg «Bytte til mindre glass-/
metalldunk»
• Fyll ut skjema og send inn

Nytt i 2016

For glass og metall, deles en 140 liters beholder
(til høgre) ut som standard. Ønsker du en bærbar
35 liters dunk (til venstre) i stedet, kan du
bestille det på www.hias.no, evt. bruke svarslipp.

Har du ikke internett, kan du fylle ut
og sende inn svarslippen på baksiden
av denne brosjyren.
Frist for bestilling av bærbar glass- og
metallbeholder er 20. februar 2016.

Vil fortsette som i dag
Standard
størrelse
Bærbar størrelse som du
kan velge å
få i stedet for
standard
størrelse

Papir og drikkekartong
vil hentes hver 4. uke

Glass- og metallemballasje
vil hentes hver 8. uke

Hias IKS
Svarsending 5325
0094 Oslo

Plast og restavfall hentes
hver 4. uke som i dag

Matavfall hentes
hver 2. uke som i dag

Alternativ
beholder
for glass/metall

Sett av plass
Har du planer om å bygge avfallsskur, husk å sette av plass til den
nye papirbeholderen og den nye
glass- og metallbeholderen.
Her er målene:

35 liter

140 liter

140 liter

Høyde: ca. 110 cm
Bredde: ca. 50 cm
Dybde ca. 55 cm

Høyde: ca. 110 cm
Bredde: ca. 50 cm
Dybde ca. 55 cm

Få varsel om tømmedag
Det er i dag mulig å få varsel på mobilen
dagen før tømming, med hvilke typer
avfall som hentes. Det vil gjelde også for
papir og glass- og metalltømming når
det kommer.
Gå inn på «tømmekalender» på
www.hias.no, skriv inn adressen din og
bestill SMS-varsel der, eller last ned
appen «Min Renovasjon». Alternativt kan
du ringe Hias på tlf. 62 54 37 00.
Ny papirkalender sendes ut når henting
av papir og glass/metall starter hjemme.

Høyde: ca. 42 cm
Bredde: ca. 36 cm
Dybde ca. 40 cm

Felles beholdere med andre?
Har du felles løsning for avfallsbeholdere
med andre? Gå inn på www.hias.no og
les mer om hvordan løsningen blir for
deg der, eller ring Hias.

Småsamlere fjernes
Dagens ordning med småsamlere vil fungere
fram til alle har fått henting av papir/drikkekartong og glass- og metallemballasje hjemme.
Småsamlerne vil deretter bli fjernet.

Spørsmål? Se www.hias.no, ring Hias på tlf.: 62 54 37 00
(hverdager kl. 08 - 15) eller send e-post til post@hias.no
Avsender: Hias IKS, Pb 4065, 2306 Hamar
Design: Hias. Alle fotos: Karine Bogsti
Trykket på 100 % resirkulert papir hos Flisa Trykkeri

Skjema for bestilling av bærbar glass-/metalldunk
Ønsker du en mindre 35
liters bærbar beholder for
glass og metallemballasje i
stedet for en standard
140 liters beholder? Fyll ut
og send inn skjema på
www.hias.no - «Bytte
til mindre glass-/metalldunk». Frist: 20. feb. 2016.
Har du ikke Internett, fyll ut
dette skjemaet, klipp ut og
send det via posten innen
20. februar 2016.
Du trenger ikke frimerke.
Porto er betalt.

Ja, jeg ønsker en bærbar 35 liters beholder til glass/metall

Navn:
Adresse for beholder:
Postnr:

Poststed:

Telefon:
Gårdsnr.:

E-post:
Bruksnr.:

