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Til andelseier,
Kildesortering et felles ansvar!
Som kjent går vi inn i en periode som genererer mye søppel, og i denne forbindelse ønsker vi å gå ut
med en spesiell oppfordring hvor vi ber den enkelte andelseier å gjøre sitt beste i å kildesortere og
komprimere husholdningsavfallet slik at søppel ikke flyter over.
Husk at det å kildesortere er et felles ansvar vi alle har, ikke bare nå i juletiden, men også igjennom
hele året. Dersom vi alle gjør en innsats, sorterer og håndterer avfallet på en god måte, så vil dette
være med på å holde renovasjonskostnadene så lave som mulig samtidig som vi bidrar til et bedre
miljø for alle.
Helgedal borettslag har 4 ulike avfallsfraksjoner som vi ber om at du benytter deg av:

PAPP, PAPIR OG DRIKKEKARTONG (BLÅ)
Hva skal sorteres?

Papp og papir som aviser, blader, reklame, pizzaesker, eggekartong, bølge- papp osv. Kartong fra
melk, juice, drikkeyoghurt, puddinger, sauser osv.
Kun papp, papir og drikkekartong skal kastes i beholderen. Det skal f.eks. ikke ligge i en plastpose.
NB! Papp/esker skal brettes/kuttes i mindre biter før det kastes i beholder!!!

Nei takk!

Ringpermer, bøker med stive permer, glanset gavepapir (NB! Viktig å huske på nå i juletiden) og papir
tilgriset av mat/olje/maling/lakk osv.

PLASTEMBALLASJE (LYSEGRÅ)
Hva skal sorteres?

Alle typer plastemballasje som flasker, bokser, beger, folie, kanner, blomsterbrett osv.
NB! Emballasjen skal være tom, ren og skylt i kaldt vann ved behov.

Nei takk!

Hagemøbler, kjøkkenredskap, plastbøtter, plastrør, regntøy, leker, flasker som har inneholdt farlig
avfall som olje/maling/lakk/lim/tennvæske osv. Isopor er ikke plast (kastets i restavfall).
Til plastemballasjen er det valgfritt om man ønsker å sorter i beholder eller plastsekk.

GLASS- OG METALLEMBALLASJE FRA MAT- OG DRIKKEVARER (GRØNN)
Hva skal sorteres?

Kun emballasje fra mat- og drikkevarer som syltetøyglass, glassflasker, kaviartuber,
leverposteibokser, hermetikk osv.
Kun glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer skal kastes i beholderen. Det skal f.eks. ikke
ligge i en plastpose.
NB! Emballasjen skal være tom, ren og skylt i kaldt vann ved behov

Nei takk!

Gryter, kjeler og lokk, verktøy, bildeler, sykkeldeler, ildfast glass, drikkeglass, krystall, porselen,
keramikk, speil, vindusglass, lyspærer, lysstoffrør, emballasje for farlig avfall som olje/maling/lakk/lim
osv.

RESTAVFALL (SVART)
Hva skal sorteres?

Avfall som det ikke finnes egne returløsninger for, for eksempel bleier, tilgriset plastemballasje og
papir, tekstiler, plastgjenstander, matavfall og små mengder porselen og keramikk osv.

Nei takk!

•
•
•

Grovavfall som møbler, sykler, materialer, bygge- og rivningsavfall osv.
Elektrisk og elektronisk avfall som pærer, lamper, radioer, blinkesko osv.
Farlig avfall som batteri, olje, maling, lakk, lim, tennvæske, spraybokser osv.

For mer informasjon om kildesortering se: www.movar.no, eller du kan ta direkte kontakt med styret
på mobil: 907 71 021 eller E-post: styret@helgedal.no.

Med vennlig hilsen

Styret

