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I år kommer det ingen tømme
kalender i postkassen.

NY digital
tømmekalender
Ved å gå inn på remiks.no på internett, eller laste ned appen
«Remiks» på telefonen din, får du nå enkelt oversikt over
hvilken dag avfallsdunken din blir tømt. Fra og med i år sendes
ikke lenger tømmekalenderen fra Remiks ut på papir.
Hvis du leser denne informasjonen grundig,
vil du få hjelp til å finne den nye digitale
tømmekalenderen din.
De som fortsatt har lyst å henge en påminnelse
i papir på oppslagstavla på kjøkkenet, kan enten
printe ut sin tømmekalender fra internett, eller
bestille en papirversjon ved å kontakte Remiks på
post@remiks.no eller på telefon 77 60 19 00.

Laster du ned appen bør du tillate
at den sender deg «push-varsler».
Da vil du få et varsel på telefonen
din ved endringer i tømmedag,
for eksempel i forbindelse med
høytidsdager. Samtidig går varslings
tjenesten med sms ut.

Du kan bestille en papirversjon ved å
kontakte Remiks på post@remiks.no eller
på telefon 77 60 19 00.
Tromsø kommune

Karlsøy kommune

SLIK GJØR DU

på internett
Åpne nettleseren på din
datamaskin og skriv remiks.no
i adressefeltet på siden.
Skriv inn adressen din i feltet
under «Finn din tømmedag»,
trykk på «søk». Knappen
er lysegrønn. Hvis du ikke
får fram adressen på første
forsøk, sjekk stavemåten.
Kanskje må du for eksempel
skrive «vegen» istedenfor
«veien» i gateadressen
din. Vær obs på at når du
begynner å skrive i feltet, vil
du etter hvert få forslag om
gatenavn og nummer som du
kan velge fra.

Nye poser
Når du henter opp din tømmedag på internett får du
også en oversikt over hvilke dager nye avfallsposer
kjøres ut, slik at du kan henge ønsket posefarge på
dunken din. Husk at du må la dunken stå ved veien til
posene er levert. Du får også opplysning om hvor du
selv kan hente nye poser.

SLIK GJØR DU

med app
Gå til App Store hvis du har iPhone eller
Google Play hvis du har en smarttelefon
av et annet merke. Her laster du ned
applikasjonen på vanlig måte. Den er
gratis.
Husk å bekrefte med «ok» når applikasjonen spør om du vil tillate at den sender
push-varsler. Da vil du automatisk få
varsel om avvik. Hvis du trykker «nei», vil
du ikke få tilsendt slike varsler fra Remiks.
I selve applikasjonen kan du søke
opp din egen adresse og finne riktig
tømmedag. Appen inneholder også
annen relevant informasjon fra Remiks.

Skrive ut
For å skrive ut denne informasjonen trykker du på
teksten «skriv ut» på samme side. Du får da laste ned
en pdf-versjon av tømmekalenderen som du kan skrive
ut på egen printer. Du kan også bestille en printversjon av tømmekalenderen ved å sende en epost til
post@remiks.no eller ved å ringe til Remiks, telefon
77 60 19 00. Husk å oppgi nøyaktig gateadresse.

Drikkekartong og
lettkartong skiller lag

Orange pose

Drikkekartong og lettkartong har besluttet å gå fra
hverandre. Drikkekartong beholder de oransje posene
alene, mens lettkartong nå har blitt sammen med papir
og flytter inn i de røde posene.
Fra og med nå skal altså KUN drikkekartonger i den
oransje posen. Med drikkekartong mener vi alle
kartonger som inneholder væske, for eksempel også
puddingkartonger og kartonger med ferdig saus,
eventuelt hakkede tomater. HUSK Å TØMME OG 
RENGJØRE DRIKKEKARTONGEN FØR DEN LEGGES I 
DEN ORANSJE POSEN.
Med lettkartong mener vi frokostblandingesker, pastaesker, vaskemiddelesker, pizzaesker, skoesker, og annen
lett emballasjekartong. Husk at bølgepapp ikke er
lettkartong. Denne må leveres inn på en renturstasjon,
eventuelt kan den rives opp i små biter og leveres i en
vrengt handlepose som restavfall.
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rød pose

Alt av lettkartong skal heretter i den røde posen
sammen med resten av papiret. Årsaken til denne
endringen er at Remiks bruker ny teknologi på
gjenvinning av drikkekartonger for å utnytte råvaren
bedre. All annen lettkartong gjenvinnes på en måte
som likner mer på papirgjenvinning. Den blir til nye
lettkartongesker eller nytt papir. HUSK Å TØMME
LETTKARTONGEN OG FJERNE EVENTUELL PLAST
EMBALLASJE FØR DEN LEGGES I DEN RØDE POSEN.

Husk lotteriet!
Remiks benytter denne anledningen til å intensivere
fokuset på drikkekartonglotteriet. Lotteriet er et
miljøtiltak innført av nasjonale renovasjonsselskaper for
å få flere til å brette drikkekartonger. Etter at du har
skylt, brettet og stappet drikkekartongene i hverandre,
skriver du navn og telefonnummer utenpå kartongen.
Husk seks kartonger i den syvende. Bruk helst en svart
tusj slik at informasjonen vises godt. Du er da med i
trekningen av 10.000 kroner!

Avfallskortet
får lengre levetid
Om du mister det kan du få tak i et nytt
i resepsjonen hos Remiks, i administrasjonsbygget ved Remiks Miljøpark. Du
må da betale et gebyr på 100 kroner.

Hvis du ennå har klipp igjen på avfalls
kortet ditt, og opplever å få ekstra
avfall i løpet av julen som du selv må
levere på returstasjonen, så vil klippene
for 2014 gjelde helt fram til 14. januar.
Tirsdag 23. desember har vi åpent fra
07:00-15:30. I romjulen har vi åpent fra
klokken 09:00-14:00. (sjekk hjemmesiden og annonsering i lokalpressen for
mer om åpningstidene i jula).
Fra og med fredag 2. januar gjelder
våre vanlige åpningstider.

Sesongstasjon
Ved Remiks Miljøpark i Tromsø er
det etablert en ny returstasjon for
husholdningskunder helt sør på
anlegget, men den er foreløpig bare
kun åpen mellom vår og høst. Fra
29. september og fram til våren 2015
benytter også husholdningskunder i
Tromsø den ordinære stastonen ved
administrasjonsbygget nord på Remiks
Miljøpark. Åpningstidene her er fra
07.00 – 20.00 mandag til torsdag.
Fredag stenger returstasjonen klokka
15.30.

Nye klipp i avfallskortet
Ikke kast det gamle avfallskortet ditt,
det fylles automatisk opp med nye
klipp fra årsskiftet.
Alle husholdningsabonnenter har fått
et avfallskort i posten – gratis.

Problemer 
med vinter 
og snø?
Snakk med renovatøren din!
Han kan ikke hjelpe deg med å bli
kvitt verken vinteren eller snøen,
men han vil sammen med deg finne
ut hvordan avfallsdunken din kan
plasseres på tømmedag under store
snøfall og når det er store brøytekanter. Målet er at den blir minst
mulig i veien for de som skal brøyte,
men at du samtidig får dunken
tømt. Dunken må ikke under noen
omstendigheter plasseres i kjørebanen.
Snakke med renovatøren i ditt
område for at dunken blir minst
mulig i veien for de som skal brøyte,
men at du samtidig får den tømt.
Hvordan dunken plasseres avhenger
av hvor du bor. Vi har områder med
og uten lyktestolper, med og uten
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fortau, trange veger osv. De fleste
har nok allerede funnet den beste
plasseringsmåten. Det er kun foran
ekstremdagene at det er lurt å være
føre var, når både renovatøren og
brøytemannskapene jobber i samme
område samtidig.
Ta deg gjerne en prat med renovatøren i ditt område før snøen
kommer, slik kan vi sammen komme
fram til gode løsninger.
Telefonnummeret finner du på
tømmeoversikten på vår hjemmeside,
vår mobil-app og papirutgave.
Vi ser fram til å høre fra deg!

Vi øker 
kvaliteten på 
plastavfallet!
Vårt behandlingsanlegg for
resirkulering av plast ønsker
at vi øker kvaliteten på
avfallet. Våre innbyggere er
flinke og sortere, og noen
ganger er vi faktisk for flinke
og da havner ofte plast av
dårlig kvalitet i blåposen.
Dette ønsker vi å endre
på og vi oppfordrer nå våre
innbyggere å kun kaste ren
myk plast i blåposen og
begynne å kaste tilgriset
og forurenset plast i rest
avfallsposen for energigjen
vinning slik at det resirkulerte
produktet kan bli enda bedre.
Les mer på våre nettsider
om utfordringene med
resirkulering og
gjenvinning
av de optiske
avfallstypene.

