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FORTSETT!

Generelt viser det seg at plasten
husholdningene leverer i blå poser
eller gjennomsiktig sekk er fin
og ren. Enkelte ganger kommer vi
over plast som kunne vært skylt
bedre, eller som burde vært lagt
i restavfallet isteden.
Det er viktig å huske på at blå poser
eller gjennomsiktig sekk ikke skal
brukes til annet enn plastemballasje.
På denne måten unngår man at
allerede ren og godt sortert plast
går til spille.

SKYLTE, RISTET, KASTET OG VANT!
I forbindelse med høstens plastemballasje-kampanje inviterte vi alle husholdningene i Bamble,
Siljan, Skien og Porsgrunn til å være med i trekning om en pengegevinst på kr. 10.000,-.
Møt vinneren på neste side!
www.rig.no

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!

Gammel vane ble

verdifull

Else Bodil Paulsen kunne slippe jubelen løs som vinner
av Renovasjon Grenlands plastsorteringskonkurranse.
– Kjempegøy! er hennes kommentar.

DETTE SKJER MED
PLASTEMBALLASJEN
SOM SAMLES INN
I GRENLAND
I Bamble, Siljan og Skien der det er
optisk sortering, legges plastemballasjen
i blå pose oppi den sorte dunken. Posene
hentes av renovatøren som leverer det på
det optiske sorteringsanlegget i Bjorstad
dalen før det sendes videre.

Sølvi Segtnan (til venstre) fra
Porsgrunn kommune overrakte
premien på 10.000 kroner til en
glad vinner, Else Bodil Paulsen.

Ikke nok med at hun vant 10.000 kroner, resultatet ble offentliggjort
på samme dag som Bodil fylte 58 år.
– Det ble nærmest bursdag og julaften samme dag, sier hun.

LANG TRADISJON
Hjemme hos Bodil, i Vipevegen i Porsgrunn, har man sortert søppel
i mange, mange år.
– Jeg skyller alltid pølseposer og annen plast og lar vannet renne
av slik at ikke plasten er fuktig før jeg legger den i posen. Slikt avfall
blir jo hentet kun én gang i måneden, og derfor er det viktig at det
ikke danner seg lukt, sier Bodil som gjorde akkurat som hun pleier
da sorteringskonkurransen pågikk.
– Den eneste forskjellen var at jeg satte navn på sekken. Og ble
10.000 kroner rikere!

SORTERING GÅR I ARV
Bodil forteller at de gode sorteringsvanene har gått i arv i familien.
– Jeg har tre voksne barn som har flyttet ut, og alle tar kilde
sortering på alvor. Det koster ikke så mange kalorier å gjøre dette,
og vi tenker jo også litt på dem som skal ta imot søppelet. De skal
slippe å få plastposer fulle av griseri.
Nå går hun julen i møte med noen ekstra kroner på kontoen.
– De kommer vel med, og det er artig å tenke på at jeg vant uten
å gjøre noe annet enn det jeg pleier!

I Porsgrunn legges plastemballasjen
i den gjennomsiktige sekken som settes
ved siden av den grønne dunken. Sekkene
hentes sammen med papiret hver fjerde
uke. Dette går til avfallsanlegget på Rødmyr
der sekkene med plast blir sortert ut og
presset før de blir sendt videre.
Plastemballasjen fra alle kommunene
hentes på Rødmyr og fraktes med tog til
store sorteringsanlegg. Vel halvparten av
plasten går til Swerec i Sverige, resten
til Alba eller Dela i nord-Tyskland.

Plastemballasje gjenvinnes til nye
plastprodukter, som rør, blomsterpotter, kompostbeholdere, poser,
sekker og mye mer.
Les mer på
www.grontpunkt.no
www.rig.no

Gavepapir skal
i restavfallet
Rundt 60 millioner meter med julepapir blir til
avfall i løpet av julen. I tillegg til at det er sløsing
med ressurser, inneholder en del av dette papiret
fargestoffer, leire og giftstoffer som ikke kan
fjernes i gjenvinningsprosessen. Gavepapir skal
derfor i posen for restavfall.
Miljøvennlig innpakking
Det beste er å finne alternativ til glanset gavepapir.
Og her er det bare fantasien som setter en stopper
for hva som kan brukes. Vi kan nevne gråpapir,
avispapir, blader, papp, kartong, handlenett osv.
Se våre gode tips til miljøvennlig innpakking på
www.rig.no

RETUR
KARTONG
LOTTERIET
Grenland har fått
enda en vinner i
Returkartonglotteriet.
Tormod Severinsen
har skylt, brettet og
stappet kartonger
i mange år, det har
blitt en tradisjon!
Han er også flink
til å kildesortere, og
synes det er viktig å
følge de ordningene
som er.
I oktober var det
ekteparet Nilsen f ra
Bamble som ble
trukket ut som
vinnere i lotteriet.
Turid Nilsen forteller
at hun er nøye på
å sortere riktig og at
det har gått sport i
å stappe kartonger!

Eksempler på
spennende,
fantasifull og
miljøvennlig
innpakning.
Mulighetene er
mange – vær
kreativ!
INNPAKNING
OG FOTO:
MARIA LØKKEN

Vinn 10 000 – eller
100 000 kroner
Dersom man ønsker å delta i det nasjonale drikke
kartonglotteriet skal seks kartonger brettes og
stappes i den syvende. Da har man en kubbe. Skriv
ditt navn, eller navn og telefonnummer på en skole,
idrettslag, bestemor eller barnebarn, så utgjør dette
et lodd i den nasjonale trekningen. Det foretas fire
trekninger per år. I hver trekning er det 30 premier
á kr 10 000 og én premie á kr 100 000.

Vi oppfordrer alle til å levere drikke
kartonger (og annen kartong) tilbake
til gjenvinning. Disse kartongene blir
til flotte nye produkter.

www.rig.no
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ÅPNINGSTIDER
PÅ AVFALLS
ANLEGGENE
I JULE- OG NYTTÅRS
HELGEN

Vinteren er her, og store snøfall,
slaps og is gjør hverdagen tung og
vanskelig for våre renovatører.

På julaften og nyttårsaften stenger alle
avfallsanleggene
kl. 12.00.

Vi går herved ut med en påminnelse om at
alle er pliktige til å holde området ved avfalls
dunkene, adkomst, og eventuell privat vei
og snuplass fri for snø. Vi ber også om at
det måkes grundig helt inntil dunkene slik
at det ikke blir liggende en snø- og iskant
dunkene må trilles over. Husk å strø dersom
forholdene tilsier det.
Vi håper på forståelse og hjelp til å gi
renovatørene en enklere hverdag, og for at
dere skal være sikre på at dunkene blir tømt
i rett tid.

1. juledag, 2. juledag
og 1. nyttårsdag
holder alle avfalls
anleggene stengt.
Ellers vanlige åpnings
tider i romjulen.
ENDRINGER
I TØMMEDAGER OG
DOBBELTKJØRING
På grunn av julens
helligdager vil det bli
endringer i tømme
dager og dobbelt
kjøring. Tømming vil
derfor også foregå
på kveldstid.
Les mer på tømme
kalenderen eller på
www.rig.no
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Eik – Bamble
Tirsdag: 07:30 – 15:00
Torsdag: 07:30 – 18:00
Bjorstaddalen – Skien
Mandag – onsdag og fredag: 07:30 – 15:30
Torsdag: 07:30 – 19:00
Rødmyr – Skien/Pasadalen – Porsgrunn
Mandag – torsdag: 07:00 – 19:00
Fredag: 07:00 – 16:00
Lørdag: 09:00 – 16:00
------------------------------Dette kan du levere gratis på
avfallsanleggene:
> Rent hageavfall
> Elektrisk og elektronisk avfall
> Farlig avfall
> Frityrfett og matolje
> Brukbare ting kan leveres
i bytteteltene
------------------------------Grovavfallsrute
En fast dag hver måned hentes store gjen
stander og hageavfall hos dem som bestiller
tjenesten. Det koster 250 kroner per gang,
og tjenesten må bestilles tre arbeidsdager
i forkant av henting. Se www.rig.no/grov
avfallsrute eller ta kontakt med service
senteret i kommunen din for mer informasjon
og bestilling. Avfallet må settes ut til veg,
og kunne håndteres av én person.
------------------------------SMS-varsling
Vi kan sende en SMS dagen før dunken skal
tømmes. Meld deg på via våre nettsider,
www.rig.no
------------------------------Servicesenteret
Alle spørsmål som gjelder abonnement,
bytting av dunker, ødelagte dunker osv. bes
rettet til servicesenteret i din kommune:
Bamble
Siljan
Skien
Porsgrunn
35 96 50 00 35 94 25 00 35 58 10 00 35 54 70 00

Renovasjon i Grenland
Besøksadresse
Kaffehuset
Henrik Ibsensgt. 2
3724 Skien
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Postadresse
Renovasjon i Grenland
Postboks 158
3701 Skien
post@rig.no
------------------------------Utgiver: Renovasjon i Grenland
Ansv. redaktør: Anne Berit Steinseth
Grafisk produksjon:
Bodoni AS
Opplag: 49.000 eks
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Snørydding
rundt avfalls
dunker, adkomst,
privat vei og
snuplass

Kildesortering nytter – det du sorterer blir til noe!

