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Komposterer du
fortsatt?

I sommer ble det gjennomført
hjemmebesøk og o
 pprydding av
kompostavtaler. Dersom du har flyttet,
eller sluttet å
 kompostere, og ikke
meldt i fra, ta kontakt med oss nå.
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Alle registrerte hjemmekompostører fikk i sommer et brev,
der de ble bedt om å gi tilbakemelding på om de fortsatt k
 omposterer.
Formålet var å rydde opp i avtalene, se hvem som fortsatt
komposterer, hvor mange som har sluttet, og bistå dem som
fortsatt ønsket å hjemmekompostere.

Er du en aktiv
hjemmekompostør?
... eller har du sluttet å kompostere?
I løpet av høsten har hundre hjemme-
kompostører fått besøk av en kontrollør.
Kontrolløren sjekket om komposteringen
foregikk på riktig måte, og gav samtidig
abonnenten noen gode råd om hjemme
kompostering.

– Det kan se ut til at mange er
lidenskapelig opptatt av å få
kompostbingen til å fungere, for
å gi god næring til hagen, sier
kontrollør Anita C. Kirkevold.
Hun kunne melde om mange
varme kompostbinger og flotte
hager, der komposten virkelig
har kommet til nytte.
Men Kirkevold kunne også melde
i fra om flere kompostbinger som var
tomme, eller rett og slett borte. Det
kan ha flere årsaker. Interessen for
hjemmekompostering tar noen ganger
slutt fordi det krever arbeid å holde
kompostbingen i gang. Og noen slutter
med hjemmekompostering når de f lytter.

Meld i fra
om flytting
Manglende tilbakemelding
om flytting og avsluttet avtale
har ført til at enkelte har
fått urettmessige fradrag.
For å rydde opp i avtalene og
gjennomføre kontrollen, ba
vi alle om å fylle ut et skjema
og melde fra dersom de
fortsatt var aktive hjemme
kompostører, eller om de
ønsket å avslutte avtalen.
Vi mangler tilbakemelding
fra omlag 300 hjemme
kompostører. Dersom vi
ikke hører fra resterende
kompostører innen 31.12.
2017, anser vi avtalen som
avsluttet.

Dersom du har 
avsluttet hjemme
komposteringen ber
vi deg ta k
 ontakt med
vårt kundesenter
og gi beskjed.
Du kan også benytte
skjemaet som ligger på
rig.no/kompostavtale

Her er noen av kompostbingene som stod ute, der vi anbefaler at abonnent avslutter
kompostavtalen, eller tar kontakt for å få tips og råd om hjemmekompostering.

I anledning premieren på «Ekspedisjon
Knerten» og utgivelse av det nye
heftet fra LOOP miljøskole, inviterte
Renovasjon i Grenland og Restedyret
til en skikkelig premierefest.
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og mye mer.
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ikke minst matsvinn
fokus på matavfall, og
ster mat i restavfallet.
Vi opplever at mange ka
tavfallsposene er
Ca. 35 % av avfallet i res
tavfall som blir kastet
matavfall. Og av alt ma
r som faktisk kunne
så er det store mengde
lære at det er viktig
vært spist. Barna fikk
på maten med «best
å se, lukte eller smake
eller kastes.
før» dato, før den spises

Knust glass
og spisse
gjenstander
Vi får ofte spørsmål
om hvordan knust
glass og spisse
gjenstander skal
håndteres.
Knust glass og spisse
gjenstander må pakkes
godt inn før du kaster det
i restavfallet. Bruk for
eksempel en plastflaske
eller avispapir, og tape
godt igjen.

Matolje
Matolje skal IKKE
i do eller vasken!
Fett og matolje i små
mengder kan sorteres
sammen med matavfallet
i grønn pose.
Dette omfatter alle typer
matolje inkluderer fett,
smult og l ignende. Større
mengder fett og matolje
kan samles i beholdere
og leveres gratis på gjen
vinningsstasjonene eller
leveres på ruten for farlig
avfall.

Farlig avfall,
småelektronikk
og matolje
Vi henter farlig avfall,
småelektronikk og mat
olje fire ganger i året.
Bestill henting senest
tirsdag, uken før hentedag.
Bestillingsfrist er merket
med oransje i kalenderen,
hentedag er merket med
rødt.
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For mer informasjon,
retningslinjer og bestilling,
ta kontakt med kundesenteret eller se rig.no.
Ordningen er gratis.

Snørydding rundt avfallsdunkene
Vi minner om at alle er pliktige til å holde området ved avfallsdunkene,
adkomst, og eventuell privat vei og snuplass, fri for snø. Husk å strø dersom
forholdene tilsier det. Slik bidrar dere til renovatørene kommer frem, og
at dunkene blir tømt i rett tid. Takk for hjelpen!

Klær, tekstiler og sko
Klær, tekstiler og sko kan leveres til
mottak for tøy/tekstiler. Selv ødelagte
tekstiler kan leveres inn i containere
som er plassert rundt om i Grenland.
Tingene må være rene, tørre og uten lukt, og
pakkes i plastposer. Tilgrisede og illeluktende
ting må kastes som restavfall.
Det er ulike hjelpeorganisasjoner som står for
innsamlingen.

Ny tømmekalender
kommer i postkassen
din før nyttår

Juletre
innsamling
Sørg for at all julepynt
er fjernet og sett juletreet godt synlig ved
vegen senest mandag
15. januar 2018 kl. 06.00.

Tømmedager og annen informasjon
er også tilgjengelig på nett. På nett
siden vår kan du se alle tømmedager
for året, og du kan skrive dem ut.
Vi tilbyr også sms-varsling.

Juletrærne vil bli hentet
i løpet av uke 3, men ikke
på ordinær tømmedag.

Du må sjekke rute og tømmedag
Det er en del endringer på ruter og 
tømmedager i 2018. Husk at det er ditt
ansvar å sette ut dunken til riktig tid.

Vi kjører ikke tilbake og
henter trær som ikke er
godt synlige, eller satt
ut innen fristen.

Sjekk tømmekalenderen og
finn ut hvilke dager dunkene
dine skal tømmes i 2018.

Endring i tømmedager og åpningstider i jula
TØMMEDAGER

ÅPNINGSTIDER

Mandag 25. og tirsdag 26. desember kjøres onsdag 27. desember
Onsdag 27. og torsdag 28. desember kjøres torsdag 28. desember
Mandag 1. og tirsdag 2. januar 2018 kjøres tirsdag 2. januar 2018

Gjenvinningsstasjonene og kundesenteret holder
stengt 25. og 26. desember og 1. januar.
Ellers vanlige åpningstider.

Kontakt oss
Ta kontakt med vårt kundesenter dersom du har spørsmål angående avfall, åpningstider, tømmekalender, informasjon,
tømming, bytte av dunk, eller endringer i renovasjonsabonnementet. Tlf. 35 10 10 10 - post@rig.no
Åpningstider på kundesenteret, hverdager utenom onsdag kl. 08.00-15.30 - onsdager kl. 11.00-15.30
24

Rødmyr – Skien/Pasadalen – Porsgrunn
Mandag – fredag: 07.00 – 19.30
Lørdag: 09:00 – 17.00

Rent hageavfall
Elektrisk og elektronisk avfall
Farlig avfall
Frityrfett og matolje
Brukbare ting kan leveres i byttebua

Åpningstider
Hverdager utenom onsdag kl. 08.00 – 15.30
Onsdager kl. 11.00 – 15.30
Telefon: 35 10 10 10
E-post: post@rig.no
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SMS-VARSLING
Vi kan sende en SMS dagen før dunken
skal tømmes. Meld deg på via rig.no

Ansv. redaktør
Anne Berit Steinseth

rig.no

Grafisk produksjon
Bodoni AS

Opplag
49.000

TRYK
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Renovasjon i Grenland IKS
Postboks 3046, 3707 Skien
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Bjorstaddalen – Skien
Mandag – onsdag og fredag: 07.30 – 15.30
Torsdag: 07.30 – 19.00
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Eik – Bamble
Tirsdag og torsdag: 07.00 – 19.00

DETTE KAN DU LEVERE GRATIS
PÅ GJENVINNINGSSTASJONENE
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