SOLA KOMMUNE
Kommunalteknikk

Vann

Avløp

Renovasjon Teknisk

drift

Nedgravde avfallscontainere
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Du “vekker” innkastet ved å ta
hånden midt på displayet (1).

4. septemb

2
9. april, 7. mai og

1

Også i år vil “La Sola skinne” ordningen ha tre
innleveringsdager. Innleveringsdagene er markert med ei
sol i tømmekalenderen. Husk at vi også tar imot miljøfarlig avfall og
leverer ut gratis kompost.

For å åpne luken legger du
brikken med flatsiden på nedre
del av “brikke-bildet” i
displayet, eventuelt dra den
litt nedover (2).
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Husk:
Hjelp til å holde det rent og ryddig, ikke sett igjen avfall ved
containerne. Dersom luken er stengt og ikke noen luke for samme
avfallstype er tilgjengelig – ta søppelposen med tilbake, vi ordner
innkastet så snart som mulig. Knytt alltid igjen bioposen før du
kaster den i containeren. Pass på at luken går igjen etter bruk, gi
den eventuelt en liten dytt.
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Ikke fyll oppi luken så mye avfall, eller så
store gjenstander, at avfallet ikke faller ned
i containeren.
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SOLA KOMMUNE
Kommunalteknikk

Sola kommune, Postboks 99, 4097 Sola, Telefon 51 65 33 00, Faks: 51 65 33 01, E-post: servicetorget@sola.kommune.no, www.solakommune.no
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Avfallet kan leveres gratis ved kommunes lager på Joa
(Joa¬vegen 46) den 9. april, 7. mai og 24. september
mellom kl. 09.00 til 17.00. Tippområdet vil være skiltet
og all levering av hageavfall og lossing av kompost/
strø må skje etter henvisning fra kommunens
personell på leveringsstedet.
Avfall som kan leveres er: Hageavfall; busker,
greiner, løv, gras, mose o.s.v.

Ubetjente miljøstasjoner
I Sola kommune har vi fem ubetjente miljøstasjoner for husholdningsabonnentene. Disse finner du ved busstasjonen i Sola
sentrum, RIMI på Skadberg, RIMI på Tjelta, ved Spar-butikken på
Røyneberg og ved gamle Tananger kirke i Tananger. Her kan du
levere glass/metall og tekstiler.
Vennligst ta hensyn til omliggende miljø ved ikke å sette igjen
annet avfall enn det som er tiltenkt på miljøstasjonen.
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Sort
PapiravfaLL

drikkekartonger

bioavfall

Legges i innkast for papir.

Legges i innkast for papir.

Legges i innkast for bioavfall.

Eksempler:

Eksempler:

Eksempler:

- aviser
- ukeblader
- brosjyrer/reklame
- skrivepapir
- papirposer, for eksempel
brød, mel, sukker
- papirsekker
- pappesker
- kartongesker, for eksempel
pizza, frysevarer,
eggekartonger, vinkartong
(plastpose inni fjernes)
- doruller/tørkeruller
- telefonkataloger
- konvolutter
- vinduskonvolutter

Kartonger for:
- melk
- juice
- fløte
- puddinger
- sauser
- vaskemidler
- småkartonger, f.eks. Kuli

- matavfall (frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk, ost,
yoghurt, bakervarer,
matolje, sauser, supper,
desserter, eggeskall.
- kaffefiltre og -grut
- tørkepapir/servietter
- blomster/potteplanter
- organisk hageavfall (kvist,
løv, gress, ugress o.l.)
- avføring fra kjæledyr
(i små mengder)

Det gjør ingenting om drikkekartongene har plastbelegg,
aluminiumsbelegg eller
skrukork av plast.

Slik gjør du:

Slik gjør du:
Skyll, brett og stapp, og putt
kartongene i en bærepose.
Knytt igjen og kast i innkast
for papiravfall. Bæreposen
gjør sorteringsjobben lettere
for Fretex.

Ikke kast:

KOLON | 071642

- bøker
- plast (for eksempel
plastfolie rundt
reklamebrosjyrer) Skriv navn og telefonnummer på
drikkekartongkubbene, og bli med
- bleier og tørkepapiri trekningen av pengepremier.

Vinn 100.000,-

Tips:

Bruk bærepose. Når du legger drikke-

i en handlepose, gjør du
Du trenger ikke fjernekartongene
Huskfor Fretex.
returkartongsorteringsjobben mye enklere
Ligger de enkeltvis, er de vanskelige å
binders, stifter og teip.
oppdage.
lotteriet:

Vinn 100 000 ,-

Du kan skrive navnet til hvem du vil; ditt
eget, en venn, en skole, en barnehage,
en organisasjon mm. I løpet av et år
deles det ut 160 premier à kr 10.000,og 4 premier à kr 100.000,-

se www.grontpunkt.no for
konkurranseregler
(En kubbe godkjent i lotteriet
= 6 kartonger oppi den 7.)

Hå

Klepp

Kvitsøy

Randaberg Rennesøy

Ikke kast:
Aske, stein, sand, bleier,
støvsugerposer, sanitetsbind,
plastposer og hundeposer.

Legg juice- og melkekartongene
i en bærepose. Knytt igjen og
legg posen i papirdunken.

Gjesdal

Kast bioavfallet i bioposen
og legg den i innkast for bioavfall. Bioposer for matavfall
lages av mais og deles ut
én gang i året. NB: Ikke bruk
plastposer!

Sandnes

Sola

Stavanger

Time

Farlig avfall

EE-avfall

Leveres gratis på brannstasjonen eller under “La Sola
skinne”-innsamlingen.

EE-avfall er alle produkter
som går på strøm eller
batterier.

Eksempler:

EE-avfall kan leveres gratis
til forhandler eller betjent
gjenvinningsstasjon.
Småelektrisk avfall kan
også leveres under “La Sola
skinne”-innsamlingen.

- kjemikalier
- maling, lim, lakk
- white-spirit
- olje
- oljefiltre
- plantevernmidler
- spraybokser
- kvikksølvtermometre
- PCB-vinduer
- EE-avfall

Tips:
Farlig avfall kan leveres gratis
til betjente gjenvinningsstasjoner og enkelte brannstasjoner. (Trykkimpregnert
trevirke, PCB-vinduer og
asbest kan ikke leveres
gratis.) Dette kan heller ikke
leveres på “La Sola skinne”innsamlingen.
Oppbevar farlig avfall i
originalemballasjen eller
annen merket emballasje
slik at mottaker vet hva de
håndterer.

Eksempler:
- hvite- og brunevarer
- radioer/barbermaskiner
- telefoner
- belysning/lysstoffrør
- lys-/sparepærer
- kabler og ledninger
- batterier (alle typer)
- leketøy/blinkesko

Tips:
Lever EE-avfallet gratis til
butikken. Den har mottaksplikt
selv om det ikke er kjøpt hos
dem. Lyspærer kan du f.eks.
levere til matbutikken, hvis
matbutikken selger lyspærer.
Også betjente gjenvinningsstasjoner tar imot EE-avfall
gratis.
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Glass-og
metallemballasje

Plastemballasje

Vi sparer to kilo olje
for hver kilo plast vi
sorterer!

metallgjenstander

Leveres til ubetjent
miljøstasjon.

Legges i innkast
for plastemballasje.

Leveres til betjent
gjenvinningsstasjon.

- All glassemballasje, både
klart og farget, og all
metallemballasje som har
inneholdt mat, drikke
eller kosmetikk/kroppspleieprodukter.

Eksempler:

Eksempler:

- folie
- poser (bæreposer, supper,
sauser)
- flasker (sjampo, tran)
- kanner
- begre (yoghurt, rømme)
- drikkeglass
- potteplanter av plast
- plantebrett
- korker
- tuber (tannkrem, solkrem)
- aluminiumsfarget plast 		
(chipsposer, kaffeposer, 		
påleggsinnpakning o.l.)
- isopor (EPS)

- barnevogner
- sykler
- gryter
- campingstoler
- parasoller/paraplyer
- lysestaker
- takrenner
- gressklippere
- tomme/inntørkede
malingsspann
- redskaper
- griller
- vedovner
- kontorpulter, kontorstoler

Slik gjør du:

Det kan være inntil 50% med
tekstiler, plast, tre, gummi,
glass, stein, betong eller
andre materialer på
gjenstandene.

Eksempler:
- glass fra syltetøy, barnemat, vinflasker etc.
- bokser, f. eks. fiskeboller,
makrell-i-tomat, kattemat
og hundemat.
- tuber, f.eks. majones,
kaviar, ost
- aluminiumsfolie/sølvpapir
- folieformer, f.eks. fiskegrateng, formkaker
- lokk, korker, telys
- engangsgriller (kull fjernes)
- tomme sprayflasker
(hårprodukter, matfett,
kremfløte, barberskum)

Slik gjør du:
Skyll bort de verste matrestene med kaldt vann for å
unngå lukt. Et tynt fettlag
gjør ingenting. Lever også
lokk og skrukorker, men skru
dem av. Etiketter kan sitte på.

Ikke kast:
- porselen, keramikk, steintøy
og vindusglass (restavfall)
- lysstoffrør, sparepærer
og vanlige lyspærer
(EE-avfall)

Skyll bort de verste matrestene med kaldt vann for
å unngå lukt. Et tynt fettlag
gjør ingenting. Etiketter
trenger ikke fjernes. Plasten
blir vasket helt ren i fabrikken som gjenvinner plasten til
nye produkter..

Ikke kast:
Plastemballasje med farlig
avfall (dette leveres mottak
for farlig avfall eller til
brannstasjonene).

Tips:

klær, tekstiler og
bruksgjenstander

Leveres i tøycontainer/
butikker, bruktbutikker eller
loppemarked.

Eksempler:
- tøy
- tekstiler
- sko
- bruksgjenstander
- leker

Slik gjør du:
Legg tøy, tekstiler og sko i
plastposer/sekker og lever
i en tøycontainer. Tøyet må
være rent.
Møbler, bøker og bruksgjenstander leveres til
bruktbutikker eller til
loppemarked.
Fretex henter også møbler og
større ting.
Telefon: 51 95 13 00.

Byttebu
I Byttebua på den betjente
gjennvinningsstasjonen på
Forus kan du sette fra deg
saker du ikke trenger eller
hente ut ting du har lyst på.
Les mer på www.ivar.no.

TIPS!
Gå inn på www.loop.no, her
er der en kildesorteringsguide som kan hjelpe deg hvis
der er noe du er usikker på.

restavfall

Legges i innkast for restavfall.

Eksempler:
- ikke gjenvinnbart avfall
- tilgriset papir og plast
- støvsugerposer
- aske (må pakkes inn i 		
plastposer)
- sneiper
- keramikk og porselen
- CD-er og kassetter
- bleier og sanitetsbind
- bomull, plaster, bandasjer
- gummi
- hageslanger

Ikke kast:
- gjenvinnbart avfall
- farlig avfall
- EE-avfall
- eksplosivt avfall som 		
brannslukkingsutstyr,
oksygenbeholdere,
nyttårsraketter og patroner
(leveres til forhandler)..

IVAR gjenvinningsstasjon Forus
IVAR Gjenvinningsstasjon FORUS:
Man/ons/fre: 		
0730 - 1600
Tir./tors:		
0730 - 2030
Lør: 		
0800 - 1500
Telefon:		
51 63 35 00
Sommeråpent 1. april - 30. sept
Man - tors:		
0730 -2030
Fredag 		
0730 -1600
Lørdag 		
0800 -1500

TIPS!

IVAR Gjenvinningsstasjon Sele:
Hverdager: 		
0730 - 1500
Lørdag:		
0800 - 1500
Telefon:		
51 71 85 70
Sommeråpent 1. april - 30. sept
Man - fre 		
0730 - 1500
Lørdag 		
0800 - 1500

KUPONGER
IVARs Byttebu
I stedet for å kaste brukbare ting i
containere kan du glede noen med dem.
Sett sakene i byttebua, da gjør du også
en innsats for miljøet. Kanskje finner du
noe du har lyst på? Det er helt gratis å ta
ut ting fra byttebua. Ordinære priser ved
levering.

6) isopor
7) papp
8) papir
9) plast
10) farlig avfall

15

TIPS til
avfallsreduksjon

Lever inn kupongene under og motta to ruller med bioposer og/eller en rull med
13 knytesekker for plast.

For priser, se www.ivar.no

Posene kan hentes ved kommunens servicetorg og ved bibliotekene hele året.

Utleveringssteder:

Legger du avfallet i denne rekkefølgen, går sorteringen enklere når
du kommer til IVAR Gjenvinningsstasjon Forus:

1) hvitevarer
2) imp. trevirke
3) trevirke
4) restavfall
5) metall

Kuponger for utlevering av bioposer
og knytesekker for plast

11) småbatterier
12) pcb-vinduer
13) bilbatterier
14) bildekk
15) glass/metall

16) tøy
17) elektrisk
18) stein og jord
19) hageavfall

Kommunens servicetorg
Mandag-fredag 08.00-15.15

Living (Kim-Tvedt)
Elkjøp

Ikea

Hovedbiblioteket, Sola kulturhus
Tananger bibliotek, Tanangerhallen
Utlevering skjer innenfor bibliotekenes åpningstider.

Sola
Forus
gjenvinningsstasjon

E-39

1) Si nei takk til reklame: Sett lapp på postkassen.
2) Kjøp produkter med kvalitet, som holder og som kan repareres.
3) 	Unngå artikler med mye emballasje eller legg igjen unødig emballasje i butikken.
4) Ikke kjøp ting du ikke trenger.
5) 	Unngå engangsprodukter.
6) Pant flasker.
7) 	Gi bort tid og opplevelser som gave, i stedet for ting.
8) 	Bruk refillpakninger.
9) Reduser dosering av vaskemidler.
10)	Bruk fantasien og lag god restemat.
11) Selg eller gi bort det du ikke trenger.
12) 	Bruk handlenett / sekk i stedet for bærepose.
13) La gresset ligge igjen på plenen som gjødsel for nytt gress.

Kupong for knytesekker

Kupong for bioposer

Sola kommune, postboks 99, 4097 Sola.
Telefon: 51 65 33 00, faks: 51 65 33 01
E-post: servicetorget@sola.kommune.no,
www.sola.kommune.no

Sola kommune, postboks 99, 4097 Sola.
Telefon: 51 65 33 00, faks: 51 65 33 01
E-post: servicetorget@sola.kommune.no,
www.sola.kommune.no

14) 	Bli med i en byttering og arranger byttedager.
15) 	Bruk mikrofiberkluter til rengjøringen.
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Vann

Vi vil ha mer plast
Vi savner plasten din. Til nå har vi ”bare” fått inn ca 6 kg plast
pr. innbygger i Sola kommune. I Time kommune leverer de inn
ca 13 kg pr. innbygger.
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drift

Reservasjon
mot uadressert
reklame
Reserver deg mot
uadressert reklame.
På det viset slipper du å få fylt
opp postkassen og den grønne papirdunken med uønsket reklame.
Når du henter bioposer eller knytesekker på servicetorget eller
biblioteket, kan du også få en klisterlapp som du kan klistre på
postkassen din. Du kan også reservere deg mot adressert reklame
og telefonsalg ved å gå inn på Brønnøysundregistrene www.brreg.
no. Der klikker du på - Registrering og tinglysning -> Reservasjon
mot adressert reklame -.

Bruk plastsekkene og vis at vi også kan toppe statistikken.
Bruk bioposer
Komposteringsanlegget til IVAR som tar imot våtorganisk avfall,
har i den senere tid hatt problemer med at de får inn mye plast i
komposten. Bruk derfor bioposer, har du ikke flere kan du hente
på kommunens servicetorg eller på bibliotekene.

IVAR gjenvinningsstasjon Forus, nå med Byttebu!
Fender
Fender kommunikasjon

sjon

Posesalg:
Fyll Posen For kr. 0,-*
I byttebua kan du sette fra deg saker du ikke trenger eller hente ut ting
du har lyst på. Byttebua ligger på IVar gjenvinningsstasjon Forus.
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0,-*
Det du ikke trenger kan andre
ha bruk for. og omvendt.

0,-*

*ordinære priser ved levering. se www.ivar.no
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Unikt utvalg.
Sjokkerende priser!
Kom og hent ting gratis fra Byttebua på Forus. Her kan du finne sportsutstyr, møbler, pyntegjenstander, sykler og mye annet!
I Byttebua kan du sette fra deg saker du ikke trenger eller hente ut ting du har lyst på. Byttebua ligger på IVARs
gjenvinningsstasjon på Forus. Les mer på www.ivar.no.

