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Handlenett
- Trendy, praktisk og miljøvennlig

For mye løst avfall i dunken
Returkartonglotteriet		
Hva gjør du med farlig avfall?
Utdelingen av 5000 handlenett
på Handelsstevnet en suksess!

For mye løst avfall
- Grenlands befolkning er veldig flinke på optisk sortering, men vi må bli enda bedre

De fleste er flinke til å sortere. Men som vi ser av bildene over kommer det en del rart inn på det optiske
sorteringsanlegget som kan lage trøbbel i systemet.
Godt og vel et halvår etter omleggingen til
optisk sortering, ser vi at den forventede utviklingen når det gjelder løst avfall og store
gjenstander uteblir. Det er fremdeles noen
som ikke knyter posene og som legger løst
avfall i dunken.
Erfaringen så langt er at en for stor andel av
avfallsdunkene inneholder løst avfall, store
gjenstander eller poser som ikke er knytt
med dobbelt knute.
Alt avfall som legges i sort dunk må være
pakket i poser. Dårlig knytte poser, løst avfall og store gjenstander gir dårlig sortering,
det sorterte avfallet blir tilgriset, og det kan
oppstå skader i sorteringsanlegget. I tiden

som kommer vil vi arbeide mer aktivt for å
registrere og følge opp husstander hvor sorteringen er dårlig. Konsekvensen kan være
at avfallsdunken ikke blir tømt.

få mange svar ved å gå inn på våre nettsider
www.rig.no.

Rett avfall i rett pose
Det er viktig at man legger rett avfall i rett
pose. Det betyr at det kun er matavfall som
skal i grønn pose. Kun plastemballasje i blå
pose. Og restavfall som ikke kan leveres og
resirkuleres på annen måte, ja det skal i en
vrengt butikkbærepose.
Dersom du lurer på noe eller det er noe som
gjør at du har problemer med å bruke sorteringsordningen riktig, hører vi gjerne fra
deg. Vi kan veilede og gi råd. Du kan også

Husk dobbeltknute og ikke løst avfall i
dunken.

Søppelsekker i sort dunk, nei takk!
På grunn av dårlig kvalitet på en rekke typer
søppelsekker ser vi oss nødt til å si nei til søppelsekker i den sorte dunken.
Gjentatte ganger opplever vi at disse sekkene sprekker og løst avfall spres utover og
skaper problemer i sorteringsanlegget.
Det er særlig når sekkene inneholder store
og skarpe ting (slik som kvist, plank og andre

større gjenstander) at problemene oppstår.
Den sorte dunken skal derfor kun inneholde avfall pakket i grønne, blå eller vrengte
bæreposer.
Den oransje ekstrasekken kan fremdeles benyttes! Husk at sekken må knytes godt igjen.
Det skal ikke stikke gjenstander ut av sekken,
og den må heller ikke inneholde gjenstander
som kan ødelegge den.

Vinnere i Returkartonglotteriet

Elektrisk og elektronisk avfall
Har du gamle elektriske og elektroniske
apparater, eller såkalt EE-avfall liggende?
Ikke kast det sammen med annet avfall.
Slike produkter inneholder nemlig en rekke miljøgifter som er skadelige for både
dyr og mennesker.
Husk å levere EE-avfall til en butikk som
selger samme type produkt (uavhengig
av merke og hvor produktet opprinnelig
ble kjøpt), eller til et kommunalt avfallsanlegg. Det er helt gratis. Avfallet blir
på den måten håndtert på en forsvarlig
måte – destruert eller gjenvunnet til nye
produkter.
Vi er flinke til å levere inn vaskemaskiner,
komfyrer og kjøleskap, mens småelektrisk oftere havner i søpla. Visste du for

eksempel at blinkende joggesko for barn
skal behandles som EE-avfall?

Flott innsats for miljøet har belønnet en kvinne, en mann og
ett idrettslag med en gevinst på
10.000 kroner i Returkartonglotteriet. De heldige vinnernes kartongkubber ble trukket ut blant tusenvis av
andre kartongkubber.
De flinke vinnerne er:
- Anne Marie Granstrøm, Skien
- Robert Bader, Porsgrunn
- Orienteringsklubben Skeidi, Bamble
Regler:
• Alle kan delta og vinne i lotteriet – privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag etc.

Eksempler på EE-avfall
Hvitevarer		
Elektrisk verktøy
Datautstyr
Lyspærer
Elektroniske leker
Klokker

Mobiltelefoner
Fotoapparat
Hårtørkere
Kabler og ledninger
Blinkesko
Lamper

Vinnerbildet: Namibisk kildesortering
Bjørg Hernes fra Malvik har sendt oss dette flotte avfallsbildet fra Namibia.
Vi gratulerer den glade vinneren av et flunkende nytt digitalkamera.

• Hvert år deles det ut premier for tilsammen 2 millioner kroner. Dette er fordelt på 160 premier à kr.
10.000 og 4 premier à kr. 100.000.
• Seks tomme og skylte drikkekartonger brettes ned
i en åpen drikkekartong. Dette utgjør en ”kubbe”.
Korker og lokk kan godt henge utenfor.
• Deltager skriver navn og telefonnummer på den de
vil skal vinne på ”kubben” og leverer denne i den
kommunale innsamlingsordningen. Da har man ett
lodd.
• Kubber trekkes på 74 forskjellige sorteringsanlegg,
spredd over hele landet. Her trekkes det mellom
1 og 7 kubber avhengig av innbyggertall, til sammen
maks 170 hvert kvartal. Disse kubbene går videre til
nasjonal trekning.

Lørdagsåpent på Eik
gjenvinningsstasjon i
Bamble
Eik gjenvinningsstasjon (Sundbyveien 278) har lørdagsåpent: 27.september og 4. oktober fra kl. 09.00
til 15.00.
Ting og tang til gjenbruk kan nå også leveres direkte
til den nye gjenbruksbutikken ”Kjekt å ha” Herreveien 41 på Rugtvedt.

Farlig avfall
Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det
kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.

Husk at:
- Farlig avfall skal leveres i originalemballasje. Alternativt i annen sikker emballasje
merket med hva den inneholder.

Farlig avfall inneholder miljøgifter og må
tas hånd om på en forsvarlig måte.
På tømmedagen for restavfall, setter du
det farlige avfallet ut i den røde boksen
ved siden av den sorte dunken. Renovatøren tar med innholdet og leverer dette
på godkjent mottak. Husk at avfallet må
få plass i boksen.
Du kan også levere direkte til godkjente
mottak (avfallsanlegg) i din kommune.

Eksempler på farlig avfall
Bil-/båtpleiemidler
Lim
Maling, lakk og beis,
uherdet
Motorolje, spillolje
Sparepærer
Termometer, kvikksølv
Terpentin
Toner til skrivere o.l.

Trykkimpregnert trevirke
Ugressmiddel
Vindu, isolerglass
t.o.m. 1975 (Disse må
behandles forsvarlig og
leveres hele til avfallsanlegg).

Malingsspann
Tomme og tørre malingsspann kan legges i restavfallet, forutsatt at de går i en vanlig, vrengt bærepose
som er knytt godt
igjen.
Malingsspann
med rester skal
settes i rød boks
sammen med farlig avfall. Dersom
det ikke er plass i
boksen skal spannene leveres på
godkjente mottak
(avfallsanlegg).

Handlenett

Fra borettslagslederens ståsted

- Trendy, praktisk og miljøvennlig

Hvordan oppleves ordningen
med optisk sortering?
- Jeg har et positivt inntrykk av ordningen, og synes ikke den byr på
nevneverdig merarbeid eller ulemper.
- Det er imidlertid enkelte forbipasserende og ”nattravner” som kvitter
seg med avfall som flasker og hurtigmatemballasje i våre dunker. Unger
kan også lett kaste avfall direkte i
dunken, så en lengre tilvenningsperiode er nødvendig før opplegget
virker 100%.

Utdelingen av 5000 handlenett på Handelsstevnet var en suksess!
Har du merket at det hoper seg opp med
butikkbæreposer i kjøkkenskuffen? Etter innføring av avfallssortering i Grenland trengs
det langt færre butikkposer til oppsamling av
restavfallet, ettersom kommunen nå deler ut
det du trenger av poser til mat- og plastavfall.
Vi oppfordrer derfor Grenlands befolkning
til å bruke handlenett i butikken. Ved å ha
handlenett lett tilgjengelig i vesken, i bilen og
hjemme, kan plastposesamlingen begrenses
til det du trenger til restavfallet. Det er både
praktisk og trendy å bruke handlenett, og du
gjør en innsats for miljøet.
Ga bort handlenett på Handelsstevnet
Renovasjon i Grenland ga nylig bort 5000
handlenett under årets Handelsstevne til alle
som var innom deres stand. ”Helt supert”,
var kommentaren fra mange av de glade
mottakerne. ”Jeg har lenge tenkt at jeg skulle
kjøpe meg et nett, men nå trenger jeg jo ikke
det”, uttalte en ung dame i forbifarten.
Flere og flere bruker handlenett
En liten runde innom flere matvarebutikker
bekrefter teorien om at bruken av handlenett
er økende.
”Ja, vi ser flere og flere folk som bruker
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handlenett til varene sine”, sier Nina Johansen bak kassen på Joker i Duestien i Skien.
”Folk i alle aldere bruker handlenett, men det
er nok fortsatt den eldre generasjonen som
er flinkest”, fortsetter hun. I andre butikker
vi var innom ser de ansatte en klar tendens
til at småbarnsfamilier stadig blir flinkere til
å bruke nett.
Det selges også mer og mer av nettene som
mange butikker har tatt inn for salg, men
den største utfordringen er å huske å ta med
seg nettet inn i butikken.

Fordeler med handlenett:
•
•
•
•
•
•
•
•
		

Miljøbesparende
Lang levetid
Trendy
Mindre søppel
Slitesterkt
Bedre å bære
Tåler mer vekt enn plastposer
Kan brukes om igjen og om
igjen

I borettslag er det andre utfordinger enn i områder med eneboliger. Hvilke positive erfaringer
har du med ordningen?
- Det er merkbart mindre søppel i de
sorte dunkene. Tidligere var det for
lett å kvitte seg med ting som ikke
hadde noe i disse dunkene å gjøre.
Alt fra møbelrester til løst hageavfall.
- Nå ser det ut til at alle får plass til
avfallet, dunkene er ikke like overfylt, lokkene blir ikke stående oppe
slik at fuglene kommer til, og det
ligger ikke løst avfall rundt dunkene.
Hvordan har beboerene taklet
overgangen til den nye ordningen?
- Har ikke fått noen negative tilbakemeldinger hverken fra beboere
eller renovatører. Ulempen kan være
at dersom noen ikke følger reglene
slik at dunken ikke blir tømt, så vil
det gå utover de andre som sokner
til gjeldene dunk.
Terje Aune
leder i Rafneskåsa Borettslag

Visste du at: Handlenettet vårt er
laget av 12 resirkulerte plastflasker.
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