
Nei takk:
• Porselen, keramikk og krystall  
• Drikkeglass og tallerkener  
• Ildfaste former  
• Speil  
• Vindusglass
Dette leveres i «Ikke brennbart» på gjenvinningsstasjonen. 
Større metallting som ikke er emballasje som motorer, 
stekepanner, metallrør og lignende, leveres i metall på 
gjenvinningsstasjonen.
Lyspærer sorteres som farlig avfall, og leveres til 
gjenvinningsstasjonen eller butikker som selger lyspærer.

Hva skal i glass- og metallbeholderen?
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OBS! Ikke kast 
glass/metall 
i bæreposer i 
beholderen, 
men løst. 

Ja takk:
• Flasker i klart eller farget glass  
• Syltetøy-, saus-, barnematglass  
• Korker og lokk av metall  
• Hermetikkbokser  
• Aluminiumsfolie- og former
• Drikkebokser som ikke kan 

pantes  
• Telysholdere i aluminium
• Majones-, kaviartuber o.l. i 

metall

Din nye tømmekalender fra oktober
Fra oktober vil du få hentet papiravfall hjemme hver 4. uke.
Glass- og metallemballasje hentes hjemme hver 8. uke.
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Hva skal i papirbeholderen?

Ditt ansvar ved avfallshenting: 
• Sett fram beholder/sekk kvelden før tømmedag. 

Renovatøren starter tidlig.
• Avstand fra off entlig veg skal være maks 3 meter i 

kommunene Hamar,  Løten og Stange. I Ringsaker er 
avstanden maksimalt 30 meter. 

• Sørg for god og sikker framkommelighet ved blant annet 
å brøyte, strø og kviste.

• Rengjør beholderne jevnlig. 
• Ikke knyt fast plastsekk til beholder.

Ja takk:
• Drikkekartong til f. eks melk, juice, drikkeyoghurt, sauser, 

puddinger og lignende. Drikkekartongene kan kastes med 
plastkork. Returkartonglotteriet fortsetter som tidligere

• Aviser, ukeblader, tidsskrifter, reklame, brosjyrer   
• Skrivepapir og konvolutter (også vinduskonvolutter)
• Bøker med myk perm/pocketbøker 

(stiv perm er restavfall)  
• Kartongesker til f. eks. frokostblandinger, 

kjeks, frossenpizza
• Do- og tørkerullhylser
• Eggekartong  

Nei takk:
Pappesker som er laget av bølgepapp 
eller brun papp leveres som tidligere i 
papp på gjenvinningsstasjonen.

Både papir og drikkekartong skal være 
rent, tørt og ikke tilgriset av mat når det 
leveres. Tilgriset papir og drikkekartong 
leveres i restavfallet. 

Gålåsholmen mottak for hageavfall har 
åpent man-, tirs- og torsdag kl. 13–19, 
ons- og fredag kl. 10–16 og lørdag kl. 9–14 
fram til ca. november. Deretter vinter-
stengt. Se www.sirkula.no for mer info.
Lørdagsåpent kl. 9–14 på alle 
gjenvinningsstasjoner 24. september, 
1., 8. og 15. oktober.

Når avfall ikke er hentet:
Nortransport: 907 47 604
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Sted Man Tirs Ons Tors Fre Lør

Stavsberg/Hamar 10–19 10–19 10–19 10–19 10–16 09–14

Brumunddal 13–19 13–19 10–16 13–19 10–16 –

Moelv 13–19 – 10–16 13–19 – –

Heggvin 08–16 08–19 08–16 08–16 08–16 –

Stange 13–19 13–19 10–16 13–19 10–16 –

Viktige telefonnumre
Spørsmål om avfallshåndtering, servicetilbud etc.:
Sirkula IKS:  62 54 37 00 (kl. 08-15 på hverdager)

Ordinære åpningstider for Sirkulas gjenvinningsstasjoner

Renovasjonsbilene har to kamre/«mager» og henter inntil to avfallstyper samtidig. Har du tømming av mer enn to 
avfallstyper, vil det i høst komme to biler til deg på ulike tidspunkt. La derfor beholdere/sekk stå framme til de 
er tømt. Er de ikke tømt i løpet av neste dag, meld fra.  

De som har papirtømming fra før, vil få hentet papir ut september som angitt i tidligere 
tilsendt kalender. Deretter gjelder denne nye, felles kalenderen.
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Trykket på 100% resirkulert papir 
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