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Gavepapir og bånd kan
ikke resirkuleres, men
må kastes som restavfall.
Hvis du pakker julegaver
i gavepapir du bruker om
igjen, eller papir som kan
resirkuleres, gir du også en
gave til miljøet.

Våre åpningstider
i jul og nyttår
ADMINISTRASJON, ANLEGG OG
RETURSTASJON I TROMSØ
Mandag 25/12 og tirsdag 26/12 – STENGT.
Onsdag, torsdag og fredag i romjul: 09.00 – 14.00.

Legg alt tøy i
klescontainer

Gjenbruksbutikken har stengt fra og med
23. desember til og med 01/01 2018.
RETURSTASJON HANSNES:
Stengt 25. desember og 1. januar 2018.
RETURSTASJON SKÅNINGSBUKT:
Stengt 27. desember.

P.S. Ikke stress i jula for å bruke
opp a
 vfallskortklippene dine.
De varer ut januar 2018.
NB! Ikke kast avfallskortene, selv om de er
tomme – de fylles opp automatisk.

Vrakpant på
fritidsbåter
Vis hensyn
når det snør

Vi i Remiks ønsker alle en gledelig jul og et godt nytt år!

En gave
til miljøet
Gavepapir og bånd kan ikke resirkuleres men
må kastes som restavfall. Pakker du dine julegaver i brukt gavepapir, eller papir som kan
resirkuleres, gir du også en gave til miljøet.
Hver jul brukes over 60.000 kilometer
med gavepapir i Norge. Det tilsvarer en
og en halv gang rundt ekvator. Alternativt
strekningen Nordkapp-Lindesnes med bil
– 25 ganger.
Gavepapir kan ikke resirkuleres siden det
som regel har vært gjennom både farging
og annen spesialbehandling. Gavebånd
lages stort sett av plastlignende materiale
som ikke er fornybart. Minimalistisk gaveinnpakning er derfor en god ting.
Husk at neste gang du får en presang,

Eksempel på miljøvennlig innpakning.

så bør du pakke den så pent opp at gave
papiret kan tas vare på og brukes om
igjen. Nøytrale esker, papirposer, gråpapir
og lignende kan med litt kreativ dekor, bli
en personlig og morsom gaveinnpakning.
Pappesker med trykk på kan vrenges, og
deretter dekoreres. Gamle blader og plakater med fine motiv egner seg også godt
som gavepapir. Stoffrester og gardiner kan
sys om til gaveposer i ulik størrelse.
Om du er nødt til å kjøpe nytt gavepapir
finnes det kraftpapir, eller gavepapir som

er merket med at det kan resirkuleres.
Svanemerket gavepapir kan gjenvinnes og
oppfyller en rekke andre miljøkrav. Det er
også et bra valg.
Velg også gjerne også gavebånd av papir,
som kan resirkuleres.
Det går også fint an å gi bort opplevelser eller tjenester. Da sparer du miljøet,
ikke bare fra miljøbelastningen med gave
papiret, men også fra gjenstanden inni.
Les mer hos Framtiden i våre hender på
www.framtiden.no.

Alt tøy kan leveres i klescontainere,
men må være rent og tørt!
Brukte klær og tekstiler er en ressurs,
uansett hvilken forfatning de er i. Nå
kan du også levere slitte og hullete klær,
gardiner, sengetøy, duker og håndklær
i klescontainerne til UFF og Fretex. Den
eneste forutsetningen er at klærne er rene
og tørre!
Klær og tekstiler som ikke kan brukes om
igjen, går til materialgjenvinning og blir til

nye tekstilprodukter. Vask og tørk alt tøy
du vil kaste, og legg det i poser som du
leverer til UFF eller Fretex. De tar seg av
videre sortering. Også sko, vesker og belter
kan leveres.
Husk å lukke posene godt før du leverer tøyet og tekstilene. Bruk dobbel knute!
Ikke sett posene utenfor beholderen – da
kan det bli vått eller stjålet.
Det er innsamlingscontainerne for
klær og tekstiler på alle Remiks sine
returstasjoner. Det er også plassert slike
containerne på mange parkeringsplasser,
ved kjøpesentre eller butikker.
For å finne ditt nærmeste innsamlingspunkt, se www.fretex.no eller
www.uffnorge.org

Chat med Remiks
I begynnelsen av januar 2018
kan du få svar på dine spørsmål
til Remiks via chat på selskapets
hjemmeside.
Remiks tilbyr dette som et sup
plement til sine kunder i åpnings
tiden. Du vil fortsatt også ha mulig
het til å ringe inn til vårt kundetorg
på telefon 77 60 19 00 med dine
spørsmål.

SMS-varsling før jul
Husk at innkjøring av avfall
kan variere på grunn av hellig
dager. Sjekk nettsiden vår
remiks.no, eventuelt kan du
bruke vår app eller følge med
på sms-varsling som vi sender
ut for jul, romjul og nyttår.

Vrakpant på fritidsbåter

Populær skattejakt

Nå kan du levere båtvrak på inntil 15 meter hos Remiks Miljø
park, og få 1000 kroner i vrakpant.
Miljødirektoratet innførte ordningen den 1. oktober i år,
og siden da har i underkant av 20 båter blitt levert til Remiks
sitt anlegg.
– Gjennom vrakpanten håper vi å redusere forsøpling i
form av at folk velger å senke eller brenne gamle fritidsbåter.
Dette er absolutt en god ordning, sier Nicolai Sebergsen som
er daglig leder i Remiks Produksjon.
Alle båter med skrog får vrakpant, også kanoer, kajakker
og gummibåter med skrog.

Ikke glem at det kommer mange slags
skatter ut av gjenbruk. Gjenbruksbutikken,
i samarbeid med Tromsprodukt, har mange
flotte gaveideer før jul.
Gavesortimentet endres dag for dag. I
høst startet Remiks opp med «Skattejakten» på Facebook. Dette for å promotere
Gjenbruksbutikken. Her kunne du vinne alt
fra krushunder til bongotrommer, bare du
hadde en god grunn til hvorfor den aktuelle
skatten burde bli din.
Remiks har opplevd en formidabel interesse rundt «Skattejakten», og er glade for
å kunne markedsføre gjenbruk litt ekstra i
det som er årets store gavesesong.

Slik leverer du inn båten din

Husk blank sekk for restavfall
Når du skal levere restavfall ved returstasjonen ber vi deg
om å pakke avfallet i blanke sekker. Remiks er i ferd med
å fase ut de svarte søppelsekkene etter gjentatte opp
levelser med farlig avfall i restavfallet.
– Siden mai har vi delt ut cirka 46 paller med de nye,
gjennomsiktige avfallssekkene. Det tilsvarer over 35.000
ruller, forteller kundeveileder Deva Zen. Alle som kommer
innom returstasjonene til Remiks får tilbud og informasjon
om de nye sekkene.
Zen opplyser at de er nødt å skjære opp svarte sekker
for å kontrollere at de ikke inneholder farlig avfall. Remiks
har hatt eksplosjoner og branner som følge av at farlig
avfall har vært levert som restavfall i svarte sekker.

1
Registrer deg og
last ned skjema hos
miljodirektoratet.no/avfall

2
Frakt båten til
Remiks miljøpark
eller til Returstasjonen
på Hansnes i Karlsøy

3
Lever båten.
Få skjema signert og
godkjent av mottaket.

4

Når skjemaet er
registrert mottar du
1000 kroner
NB! Kontakt Remiks på e-post batretur@remiks.no for
avtale på leveringstidspunkt av fritidsbåter over 15 fot.

Grafikk: Miljødirektoratet

Scann inn eller ta bilde av skjemaet,
last det opp i Miljødirektoratets eletroniske søknadssenter:
soknadssenter.miljodirektoratet.no

Kundeveileder Deva Zen med en blank avfallssekk.

Her i Bekkevollveien er utfordringen løst eksemplarisk med tanke på brøyting og renovasjon.

Sjekk værmeldingen før
du setter ut avfallsdunken
Når det er meldt snø må du vente med å sette ut dunken til om
morgenen på tømmedag. Da får brøyterne gjort ferdig jobben
sin i løpet av natten, på en god måte.
Stort snøfall er en utfordring både for de
som skal holde gatene fri for snø, og for de
som skal tømme avfallsdunker. Følger du
disse enkle reglene, gjør det en enorm forskjell for hvor godt de kan få gjort jobben
sin:
• Sjekk værmeldingen dagen før tømmedag. Hvis det er meldt snø bør du vente
med å sette ut dunken til om morgenen
på selve tømmedagen. Brøytemann
skapene jobber om natten, og da får de
brøyte gata uten å bli hindret av avfallsdunken din.
• Sett ALDRI dunken helt ut i veien. Den
skal ikke være til hinder for øvrig trafikk,
hverken i gate eller på fortau.
• Sørg for at det er 50 cm med fri plass
rundt hele dunken slik at armen på renovasjonsbilen kan få tak i den.

• Hvis dunken må stå på fortau, ikke sett
den midt på, men tenk på de som ferdes
langs fortauet med f.eks. barnevogn. Se
til naboen, og sett dunken på samme
side.
• Hvis det har vært stort snøfall må du
sette dunken i egen innkjørsel etter at
du har kjørt ut bilen din. Husk at den
aldri skal helt ut i veien, men at det heller ikke må lenger inn enn en halv meter.
– Vi vet alle at vinteren kan være utfordrende hva angår vær- og snøforhold. På
tømmedag må vi alle vise hensyn, slik at
både de som brøyter og vi som tømmer
avfallsdunkene skal få muligheten til å
gjøre en god jobb, sier Frode Lorentsen,
avdelingsleder for innsamling i Remiks
Husholdning.

Når det er meldt snø må du vente med
å sette ut dunken til om morgenen på
tømmedag, slik at brøyterne får jobbe
om natten.

