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info
Gjett hva jeg ønsker meg!
Se side 4 og 5

Så flink er du til å
sortere riktig

Tømmedager i
2022

Hvordan unngå
brann?

side 2 og 3

side 6

side 7

HURRA!

Vi er på god veg

Stadig færre ting med miljøgifter i kastes
i restavfallet. Du har blitt flink til å ta med f.eks.
batterier, lyspærer, ledninger og elektriske
gjenstander til gjenvinningsstasjonen.
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På Hedmarken har vi vært tidlig
ute med gode gjenvinningsordninger. Det jobbes nasjonalt
med regler om separat utsortering av plastemballasje og matavfall innen 2023. Her startet
utsortering av matavfall med
«Mat til gris» i 1996, mens
plastemballasje har vært samlet
inn i 20 år nå.
Det betyr at vi er i norgestoppen når det gjelder utsortering til
materialgjenvinning. Spesielt har
vi lite restavfall. Denne høsten
har vi hatt sorteringsanalyser
både på plastemballasje, glassog metallemballasje og restavfall.
Til tross for at vi har holdt på
lenge med kildesortering, ser
vi at sorteringen også her blir
stadig bedre.
Resultatet fra analysen av
restavfall er presentert i dette
bladet. I 2035 skal 65 prosent av
det som kastes enten ombrukes
eller materialgjenvinnes. Så det
er fortsatt et stykke å gå. Men her
i regionen er vi godt på veg.
På avfallsanlegg er brann et
økende problem. I Sirkula har
vi så langt vært heldige og hatt
forholdsvis få branner og branntilløp, men vi har samme risiko
som andre avfallsanlegg. Det
som ser ut til å være det største
problemet er batterier som legges
i restavfall eller papiravfall (for
eksempel bursdagskort med lyd).
Lever batterier og gjenstander
med batterier på gjenvinningsstasjonen som farlig avfall /
EE-avfall, på lik linje med annet
farlig avfall / EE-avfall. Da bidrar
du til å redusere risikoen for at
det skal bli brann i et av avfallsanleggene på Hedmarken.
Jeg ønsker dere alle en riktig
god avslutning på 2021 og et
godt 2022!

Lufta vi alle
puster inn og
naturen som
omgir oss,
holdes ren og
helsegod
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70 % 70 %
Vi har tatt et dypdykk i sorteringa di hjemme.
60 % 60 %
Er du klar for et klapp på skuldra?

Det kastes mindre mat
i restavfallet. Mat som
spises i stedet for å
kastes, fører til mindre
sløsing av verdifulle ressurser.

50 % 50 %

Takk for at du bidrar til en bedre klode!
40 % 40 %
30 % 30 %
20 % 20 %

Vi har gjort en undersøkelse rundt hva emballasje, plast eller matavfall.
10 % 10 %
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Restavfallet brennes
slik at vi får
som kastes riktig
og
feil i restavfalls2020 2020 i 2015. Den
2016 2016
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Du har blitt flinkere til å rengjøre
plastemballasjen. Dermed kan
mer plast resirkuleres. Det er
supert!
Plast er laget av olje som
naturen har brukt millioner av år på å lage.
For hver nye ting som
kan lages av tidligere
brukt plast, spares
mer olje som dagens
barn kan ha nytte
av i framtida.

Innhold i en gjennomsnitts restavfallsdunk
MatMat
nyttbart
Mat
nyttbart
 nyttbart - 6,8 kg
MatMat
utnyttbart
utnyttbart
Mat unyttbart - 3,3 kg
Plastemballasje
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- 2,8 kg

PantPant
Pant - 0,1 kg
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Restavfall
Restavfall
Restavfall

- 30,4 kg

Folket på Hedmarken er flinke til å bruke dunkene for
papir og emballasje av glass og metall. Det er bra!
Det blir nemlig mindre energibruk og utslipp av å
resirkulere papir, i stedet for å lage nytt
papir av trær.
Og flere syltetøyglass og makrellbokser kan bli gjenvunnet til nye
flasker og metallbokser. En sparer
f.eks. 95 prosent energi på å lage
nye aluminiumsting av gamle,
kontra å utvinne ny aluminium fra
malm i naturen.

Admininstrerende direktør
Grethe Olsbye
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Hjelp oss til å bli enda flinkere
På Hedmarken er det lite restavfall
i forhold til landet for øvrig. Vi er
også blant de beste til å sortere ut
plastemballasje. I fjor var vi nest best i
mengde innsamlet plast per
innbygger i Norge.
– Det er kjempebra. Samtidig
opplever vi at de som tar imot for
eksempel plastemballasje eller
emballasje av glass og metall for
videre gjenvinning fra oss, blir

Vinn-vinn for lommeboka og miljøet

strengere og strengere på at det skal
være godt nok sortert. Er det ikke det,
straffes vi økonomisk. Siden det er
renovasjonsgebyret som finansierer
hele avfallsordningen for alle hjemmene på Hedmarken, vil gebyret øke
dersom gjenvinnerne ikke er
fornøyde. Derfor er det smart både
for miljøet og den enkeltes lommebok
at alle sorterer så godt de bare kan,
sier administrerende direktør Grethe
Olsbye i Sirkula.
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På sirkula.no finner du en sorteringsguide. I den kan du skrive inn det
du lurer på hvordan skal sorteres og
få svar. Du finner også en forenklet
sorteringsguide på nettsiden med
bilder som kan skrives ut og henges
på veggen. Den finnes på 19 ulike
språk, og den kan du gi til andre som
ikke behersker norsk like godt som
deg.

– Jeg tømmer inntil 1100 dunker daglig. Det er utrolig slitsomt å
slepe dunkene i tung snø eller skli rundt på hålka med frykt for å
falle. Heldigvis er det lett å gjøre noe med. Husk å måke og strø
før vi kommer, sier Hallgeir.

Din huskeliste:
Sett avfallsdunker og
plastsekk klar for tømming
kvelden før.
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Måk vekk snø rundt
dunkene og på tilfartsveg/
gårdsplass før tømming. Vi
starter å tømme kl. 06 på
morgenen. Snør det jevnt,
er det fint om du får måkt
så nære morgenen som
praktisk mulig.

iS
to
c

Snøen kan lave ned. Regn fryse til hålke. Likevel
er Hallgeir og kollegene hans hjemme hos deg for å
hente avfallet ditt. Og naboens. Uke etter uke.
De ser og opplever mye forskjellig.
Hallgeir har ønskelista klar.

:
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Børst vekk snøen på lokk.
Snø som smelter og deretter fryser, gir slitasje på
bilens tømmemekanisme.

– Jeg tømmer mellom 700 og 1100 dunker hver dag. Det blir mange trilleturer i løpet av et år. Jeg tror ikke folk tenker over det, men hvis noen ikke
har måkt eller strødd etter værforholdene, så sliter det på kroppen til oss
renovatører, sier Hallgeir.
Han liker jobben som renovatør. Bruke kroppen. Være ute. Kanskje se
en elg eller et rådyr etter vegen. Se landskap og boligstrøk endre seg. Møte
blide folk. Noen med håret til værs og i morgentøyet der de kommer
fykende med dunken sin idet de oppdager renovasjonsbilen, og at det er
tømmedag.

Strø godt rundt dunker og
på tilfartsveg når det er
glatt.
Sett dunken med håndtak
ut mot veg på tømmedag,
så den er lett å trille for oss.

Avhengig av deg
Hallgeir og kollegene gjør en stor og viktig jobb for miljøet og framtida.
– Vi prøver å tilfredsstille innbyggerne på Hedmarken så godt vi kan.
Men når det er vinter og hålkeføre, er det ikke alltid like lett, sier Hallgeir.
Da er renovatørene avhengig av din hjelp for å få gjort jobben sin. Hvis
snøen er måkt vekk rundt dunker og på tilfartsvegen der renovasjonsbilen
stopper, kan dunken trilles enkelt for tømming. Er det is og hålke, vet alle
som har sklidd på isen faren med det. Da må det strøs godt.
– Jeg blir glad når folk har gjort det klart til tømming som de skal, sier
Hallgeir.

Hva hvis det ikke er tømt?
Blir det for ille, ja da blir ikke dunken tømt. Brodder på renovatørsko og
kjettinger på bil er ikke alltid nok på hålkeføre. Er det for mye snø rundt
dunken eller på tilfartsvegen, kan en ikke kjøre eller gå til dunkene. Det
kan bli uforsvarlig å kjøre en bil som veier 25 tonn på for eksempel en
glatt, smal og svingete vei.
Gjør været sitt til at Sirkula ikke rekker å tømme alle dunker en dag, får
du en SMS om det. Vi kommer da som regel dagen etter og tømmer.
Dersom dunken din ikke er tømt selv om du har satt den fram, meld fra
til Sirkula dagen etter tømmedag via ett av disse alternativene:
Nettsiden vår: sirkula.no – Hjemme hos deg – Melde fra om problem
Send oss en e-post til post@sirkula.no
Ring oss på tlf. 62 54 37 00, hverdager mellom kl. 08.00 og 15.00
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Ikke fyll dunken mer enn at
lokket går helt igjen.

– Jeg blir glad når det
er måket og strødd
For lite plass i dunken?
Da er det mulig å endre størrelse. Det
koster ikke noe ekstra å få større dunk
for papir, matavfall og emballasje av
glass og metall. Jo flinkere du er til å
sortere, jo mindre restavfall får du.
Renovasjonsgebyret styres derfor etter
størrelsen på restavfallsdunken.
Prisene finner du på sirkula.no under
menypunktet «Hjemme hos deg». Har
du ikke internett, ring oss.
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Kvitte deg med brukbare ting?

Foto: Asgeir Høimoen

Lever brukbare ting til ombruk slik at andre kan få
glede av det.

Finn din tømmedag i 2022

Det finnes flere aktører på
Hedmarken som tar imot. Det du
leverer på våre gjenvinningsstasjoner går til Sirkulas eget
butikksenter, Resirkula, hvor ting
settes i stand, repareres eller
redesignes før det kommer ut i
butikk.
Vi har best kapasitet og mulighet
til å ta imot større ting på
ombruksmottaket på gjenvinningsstasjonen i kretsløpsparken.
Der tar vi imot alt fra teak- og

tremøbler, gamle stiger, rustne
metallbøtter, lamper, dekketøy,
bilder, sportsutstyr til hel eller
ødelagt elektronikk. Mye av det
samme kan leveres på stasjonen
i Brumunddal, Moelv, Stange
og på Heggvin, men unngå
store ting og store mengder da
lagringsplassen er begrenset på
disse stasjonene.
Henvend deg til betjeningen for
hjelp og spørsmål.

teak- og tremøbler • gamle stiger • rustne metallbøtter • lamper • trekasser • bilder • ski • forsterkere
skøyter • servise • pc-er • sykler • kopper og glass • platespillere • kjøkkenutstyr • elektronikk • mye annet

Slik får du oversikt over når avfallet tømmes hos deg:

1 Få varsel om tømming på mobilen
Med appen «Min Renovasjon» kan du få varsel på mobilen om hva som tømmes og
når. Du kan velge selv når på dagen du vil ha varselet, enten dagen før eller samme dag.
«Min Renovasjon» finner du på Google Play og i App Store.
Uteblir varselet? Sjekk at du har tillatt varsel fra appen i innstillingene på mobilen din.
Strømsparemodus kan hindre varslingen.
Du kan også bestille varsel via SMS. Gå inn på sirkula.no, skriv inn adressen din i
tømmekalenderen, og du får mulighet til å skrive inn mobilnummeret ditt og få gratis
varsel via SMS. SMS-varselet kommer kl. 19.00 dagen før tømming.

2 Skrive ut kalender for hele året
På sirkula.no har du mulighet til å se de neste tømmedagene og skrive ut en
tømmekalender for hele året i papir.
Gå inn på sirkula.no. Skroll deg ned til «Tømmekalender». Skriv inn adressen din. Du
får opp tømmedagene, og også lenka «Her kan du laste ned tømmekalenderen for hele
året». Klikk på lenka, og din tømmekalender vil komme opp. Klikk på utskriftsikonet i
nettleseren, eller klikk på høyre musetast og velg «skriv ut».

Hjelp oss å unngå brann og eksplosjoner
Riktig sortering er viktig for at det ikke skal brenne eller eksplodere for eksempel
i renovasjonsbiler eller på gjenvinningsanlegg:

Aske fra ovnen

Har du ikke internett eller smarttelefon?
Dersom du fikk tilsendt tømmekalender for 2021 i fjor, vil du motta tømmekalender for 2022 uten å henvende deg til
Sirkula nå. Kalenderen kommer da i slutten av desember.
Hvis du ikke fikk den tilsendt i fjor, og ikke har internett eller smarttelefon hvor du kan laste ned appen «Min
Renovasjon», kan du kontakte oss for å få den tilsendt. Vårt sentralbord, tlf. 62 54 37 00, er betjent hverdager mellom
kl. 08.00 og 15.00. Telefonen har begrenset betjening i romjula. Kjenner du noen med tilgang til internett, kan et
alternativ være å be dem om hjelp til å skrive ut din tømmekalender.

FREDAG
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Forskyvning i ukedag
Helligdager, som for eksempel 1. juledag, 1. nyttårsdag, skjærtorsdag og 1. mai, gjør at
avfallshentingen hos deg forskyves noen dager. Det gjør at du etter disse dagene får hentet
avfallet på en annen ukedag enn før helligdagen. Se tømmekalenderen for når.
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Batterier
Batterier kan du levere til
butikker som selger det,
eller på gjenvinningsstasjonen i «Farlig avfall».
Det er ofte litt restenergi
igjen i batteriene. Teip
derfor polene på
batteriene før du leverer
dem inn for å unngå at de
kortslutter og utgjør en
brannfare.

Aske skal sorteres som «Restavfall».
Selv et døgn etter at ilden er sluknet
kan det være glør. Pass derfor på at
asken er helt kald og uten glør før du
har den i en tett pose eller to. Knyt
posen godt igjen før du har den i
restavfallsdunken. Da unngås askesky ved tømming.
Spraybokser
Mye fint kommer på
Pass på å bare fyre med ren ved, og ikke f. eks. drikkegassboks; snø- og glit- kartonger eller juletre. Drikkekartonger inneholder stoffer
terspray, hårspray, deo vi ikke vil ha i lufta i nabolaget. Kartongene skal i papiretc. Alle spraybokser
dunken. Juletre er fuktig og skaper sot i pipa, noe som
som går på gass leverer øker faren for en pipebrann. I tillegg kan kvaen brenne så
du i «Farlig avfall» på kraftig at det starter pipebrann. Juletre leveres i
gjenvinningsstasjonen. hageavfallet og gjenvinnes til jord.
Alle andre gassPS! Aske er rik på kalk og kalium. Den kan brukes som
beholdere skal også hit. hagegjødsel f.eks. på plenen i stedet for dolomittkalk. Men
ikke på planter som trives i sur jord.
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Dette er et gavekort på:
□ Kino med meg
□ Hjelp til oppussing
□ Middag hos meg
□ Skuldermassasje
□ Reparasjon av
□ Barnevakt
□ Romantisk kveld
□ Gåtur
□ Fisketur
□ Skogstur
□ Fjelltur

□ Båttur
□ Tur til
□ Svømmehallbesøk
□ Skitur
□ Teater
□ Konsert med
□ Kulturkveld
□ hjemmebakt brød/kake
□ Spillkveld
□ Datahjelp
□ Kurs i

□ Syhjelp
□ Vindusvask
□ Husvask
□ Pass av hund/katt
□ Filmkveld
□ Lage-ting-kveld
□ Snømåking
□ Maling av
□ Plenklipp
□

Miljøvennlig gavetips: Det er bra for miljøet å gi bort gaver som ikke havner i avfallet fort.
Opplevelser er hyggelige å få, og de trenger ikke nødvendigvis å være så dyre. På nettsiden vår,
sirkula.no, finner du mange slike gaveideer, og også ferdig gavekort som enkelt kan fylles ut og gis bort.

Kretsløpsparken er åpen for alle

Åpningstider
gjenvinningsstasjonene
Kretsløpsparken
Mandag til torsdag kl. 10–19
Fredag kl. 10–16
Lørdag kl. 10–15 (NYTT FRA NOV.)
Brumunddal
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 13–19
Onsdag og fredag kl. 10–16

Visste du at du kan bruke alle Sirkulas fem gjenvinningsstasjoner, uansett om du bor i Hamar,
Ringsaker, Stange eller Løten? Skaff deg appen
«MiljøID» eller et adgangskort, så kjører du enkelt
inn på stasjonen i kretsløpsparken.
Du finner appen «MiljøID» i Google Play eller App Store. Vær obs på
at den som betaler renovasjonsgebyret i huset der du bor, må logge
seg inn første gang. Den kan så gi andre i husstanden eller leieboere
tilgang til appen.
Har du ikke smarttelefon? Ta kontakt med Sirkula på e-post:
post@sirkula.no eller telefon 62 54 37 00, så hjelper vi deg med å få
et fysisk adgangskort. Bor du i borettslag/sameie er det også kundekort som gjelder. Ta kontakt med styreleder for informasjon.
Hvorfor er det adgangskontroll på den nye gjenvinningsstasjonen
i kretsløpsparken? Jo, vi ønsker bedre kontroll på hvem som leverer
avfall fra bedrifter når de besøker oss. Bedrifter skal nemlig betale
for alt avfall hos oss. Du som privatkunde har derimot gjennom
renovasjonsgebyret allerede betalt for levering av alt avfall bortsett
fra restavfall på gjenvinningsstasjonen. Du skal ikke sponse bedrifter
for at de sniker seg til å levere avfall gratis hos oss, ved å utgi seg for
å være privatkunde.
PS! Du trenger ikke adgangsbevis for å besøke ombruksbutikkene i
Resirkula eller Sirkulas administrasjon som også ligger i kretsløpsparken. Heller ikke på de andre gjenvinningsstasjonene.

Moelv
Mandag og torsdag kl. 13–19
Onsdag kl. 10–16
Stange
Mandag, tirsdag, torsdag kl. 13–19
Onsdag og fredag kl. 10–16
Heggvin
Ma., on., to., fr. kl. 08–16
Tirsdag kl. 08–19
Jula 2021
Alle stasjoner
har stengt jul- og
nyttårsaften.
Ellers åpent kl.
09–14, bortsett fra
Heggvin gjenvinningsstasjon som
har åpent kl. 08–14
Har du spørsmål?
Ring oss på tlf. 62 54 37 00
hverdager kl. 08–15, ev. send
e-post til post@sirkula.no

Følg oss
sirkula_iks
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