VÅRAKSJON MANDAG 4. OG TIRSDAG 5. MAI KL 17:00 – 19:00
Vi beklager sen tilbakemelding, men det har vært utfordringer knyttet til gjennomføring av våraksjonen
pga Corona-viruset. Vi har kommet til en løsning vi selv mener er gjennomførbar, men dette medfører
endringer som vi ber dere lese nøye gjennom. Husk - like husnummer den 4. og ulike den 5.
Det blir 2 forskjellige leveringssteder for Hageavfall og Rot og skrot!
ROT OG SKROT
Renova stiller ikke med komprimeringsbiler i år, men vi vil ha være 3 containere som dere selv må kaste
rot og skrot i på PARKERINGSPLASSEN PÅ JONG SKOLE. NB: Følg oppmerkingen og anvisninger.
1. Container til Trevirke (IKKE gipsplater)
2. Container til Metall
3. Container til B
 landet avfall
Styret kommer til å være tilstede for å veilede og for å sjekke at de som leverer er betalende
medlemmer. Vi lager en kø-ordning slik at det er minimum 2 meter avstand mellom personer fra
forskjellige husstander. Selve leveringen vil dermed ta lenger tid enn tidligere, slik at dere må være
tålmodige og vise hensyn. Vær vennlig og unngå i det hele tatt å ta med materiale som nevnt under.
Dette kan uansett IKKE kastes:
Farlig avfall

Bilbatterier, maling, lakk, lim, løsemidler, oljer, plantevernmidler, vinylbelegg,
isolasjonsplater for bygg, gult eller svart isolasjonsskum (polyuretanskum og
cellegummi), asbestholdige materialer, impregnert trevirke (CCA eller kreosot)
og vinduer (produsert 1965-2000).
Privatpersoner kan levere farlig avfall gratis på kommunale miljøstasjoner.

Isolasjon
Våtorganisk

Matavfall

Smittefarlig avfall

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer
m.m.

Eksplosiver

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol

EE-avfall

Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller
batterier, f. eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk
verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr m.m.
Leveres gratis til forhandlere eller til Franzefoss.

Kuldemøbler

Alle typer kjøleskap og frysere

Dekk

Alle typer dekk. Bildekk leveres gratis til dekkforhandler

Impregnert trevirke

Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende

Gips i blandet avfall

Gips er ikke ønsket til forbrenning. Forekomst av gips i blandet avfall er
vanskelig å plukke ut. Dette krever større ressursbruk og særskilt behandling.

Glassvinduer

Det er umulig å sjekke om disse er farlig avfall eller ikke (se over), og derfor kan
det IKKE kastes i containerne.

HAGEAVFALL
Dette blir akkurat det samme som på Høstaksjonen og vi har de samme 3 forskjellige stedene dere kan
legge hageavfall (se kart). IKKE legg igjen poser, men kun rent hageavfall, ikke trær med over 15 cm
stamme, ikke kubber eller stein. Her vil styret komme sporadisk og kontrollere, så vi ber alle ta hensyn
til hverandre.
Her er det heller ikke restriksjoner på tid, da hageavfallet ikke vil bli hentet før onsdag 6. mai, men det
er ikke lov til å legge igjen hageavfall etter kl 24:00 - tirsdag 5. mai!!

Det er veldig viktig at vi alle tar hensyn under våraksjonen og viser forståelse for at det vil ta vesentlig
lenger tid å kaste rot og skrot enn tidligere år. Følg anvisninger, hold avstand og ikke minst ha godt
humør, så vil dette gå veldig fint ☺
Mvh
Jongsåsen Vel - styret

