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NYTTÅRSFORSETT:

Slank restavfallet!

Våre åpningstider
i jul og nyttår
Administrasjon, anlegg og Returstasjon

Vær kjapp, bruk
Remiks app!

Mandag 26. desember – stengt.
Tirsdag 27/12 – fredag 30/12: 09.00 – 14.00.
Bruktbutikken har stengt fra og med
24. desember til og med 01/01 2017.

P.S. Ikke stress i jula for å bruke
opp avfallskortklippene dine.
De varer ut januar 2017.
Ikke kast avfallskortene, selv
om de er tomme – de fylles
opp automatisk.

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

SLIK FÅR DU NYE GRATIS
AVFALLSPOSER:
1. Gå inn på Remiks.no og skriv adressen
din inn i feltet «FINN DIN TØMMEDAG»
2. Obs! Ikke skriv hele adressen, følg med
på forslagene som kommer opp i ruta
mens du skriver bokstav for bokstav
og velg adressen din når den vises i det
hvite feltet.
3. Her får du en oversikt over din tømme
dag og telefonnummeret til din renova
tør, lenger ned på siden finner du avvik
– det vil si når dunken din tømmes i
julehøytiden. Her står det også listet
opp hvilke datoer nye poser kjøres ut.
4. Knyt ønsket farge poser på dunken når
du ønsker supplering av poser. Eventuelt
bruk en restavfallspose og skriv tydelig
på den hvilken farge du vil ha. Plasser
dunken slik den står på tømmedag.
Tjenesten gjøres fra egen bil slik at
du må la dunken stå ute til posene er
levert. Får du ikke poser denne dagen,
ta kontakt med suppleringsbilen på
telefon 488 69 600.
På dagtid kan du selv hente nye avfalls
poser følgende steder:
Remiks Miljøparks (resepsjon)
Tromsø rådhus (foajé)
Returstasjonene
For abonnenter med avfallssug, så bruker
man tykkere poser. Normalt har man pose
lager i borettslaget, men kan også hentes
hos Remiks (resepsjonen).

TØMMEOVERSIKT
PÅ PAPIR
De som vil ha tømmeoversikt og
avviksmeldinger på papir isteden
for på internett, kan ta kontakt på
telefon 77 60 19 00 eller e-post
post @ remiks no for å få den til
sendt på papir.
P.S. Hvis du selv skriver ut tømme
oversikten fra hjemmesiden vår,
vær obs på at ting kan endre seg
gjennom året. Sørg for å oppdatere
oversikten din et par ganger i året.

FOR BOLIGSELSKAP
Hvis du bor i borettslag, boligsameier eller
andre steder med fellesløsninger og felles
dunk, skal styret ha inngått egen avtale
med Remiks og ha et internt lager i bolig

selskapet hvor du kan hente nye avfalls
poser. Hvis det ikke finnes en slik avtale
må dere ta kontakt med Remiks på kunde
service på telefon 77 60 19 00.

FOR KARLSØY:
Også i Karlsøy kjører vi nye avfallsposer
hjem til deg, men i Karlsøy er det ikke
alle som har gateadresse, klikk på den

vesle blå linja under «Finn din tømme
dag» på hjemmesiden vår remiks.no. Følg
informasjonen der.

SKAFF DEG APP
Har du Apple eller Androide-telefon
anbefaler vi at du laster ned vår
app og får varsler om tømmedag
og avvik. Appen gjelder dessverre
ikke for abonnenter i Karlsøy, men
vi regner med å ha dette på plass i
slutten av 2017.
Slik gjør du:

HURTIGGUIDE TØMMEAPP
• Last ned appen fra «app store»
for Iphone og «google play» for
Androide – søk på «Remiks».
• Start appen og du får opp
skjermbilde der du må skrive inn
adresse og postnummer.
• Du begynner å skrive inn starten
på din adresse – f.eks skages.
• Du får opp mange adresser
– trykk på din adresse – den
kommer da opp.
• Trykk på adressen eller i boks til
venstre for å bekrefte.
• Så trykker du lagre.
• Du får da opp tømmeoversikt
mm – trykk varsling hvis du
vil at du skal ha en forhånds
varsling på tømmedag. Den
varsler hver uke og ved avvik og
posesupplering.
(Merk at knappen «søk med din
posisjon» ikke fungerer).

NYTTÅRSFORSETT:

SLANK
RESTAVFALLET
Plukkanalyser av avfall i Tromsø avslørte
at rundt halvparten av det som i dag går
i restavfallet kunne vært sortert ut som
matavfall, plast, papir, lettkartong
eller drikkekartong. Vår statistikk
viser også at mengden avfall totalt
bare øker og øker. Sortere ut så mye du kan
av det du kaster, slik at det kan gjenvinnes.
• Tenk på miljøet!
• La 2017 bli det året du slanker rest
avfallsposen din!
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Gå inn på sortere.no/slankrestavfallet
Her får gode tips
og inspirasjon til
hva du kan gjøre
for å redusere
mengden med
restavfall.
Gode forsetter
rundt slanking
begynner allerede i butikken. Tenk deg
om en ekstra gang før du lar deg lokke av
gode tilbud. Trenger du egentlig den ekstra
genseren. Blir den maten du kjøper nå spist
opp?
Forsøk å kaste mindre avfall og husk å
sortere ut så mye du kan av det du kaster,
slik at det kan gjenvinnes.

MATSVINN: Hver og en av oss kaster 42,1 kg
fullt spiselig mat i løpet av et år. Blant annet
13 kg gryte- og tallerkenrester, 11,3 kg frukt
og grønt og 12 hele brød.
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NYTT LIV: Klærne dine kan ha mange gode år etter at du har gått lei av de. Leverer du klær
og tekstiler til gjenbruk og resirkulering, så hjelper du andre mennesker samtidig som du
sparer miljøet for belastningen av å lage nye.
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Endring i åpningstidene Returstasjonen
på Remiks Miljøpark fra 2017
Fra 2. januar 2017 vil åpningstidene
for husholdningskundene være:
Mandag – torsdag:_____________ 07.00 – 19.00
Fredag: _________________________________ 07.00 – 15.30
Ingen endring for næringslivskundene:
Mandag – fredag:_______________ 07.00 - 15.30

TRØBBEL MED SNØ
PÅ TØMMEDAG?

Hvis du har problemer med å finne ut hvordan du skal
plassere dunken din på tømmedager med store snø
fall, ta kontakt med din renovatør. Her må vi bruke
lokalkunnskap, og telefonnummeret til de som tømmer
dunken din finner du ved å skrive inn adressen din på
«Finn din tømmedag» på remiks.no
Slik kan vi sammen finne løsninger slik at det både
blir ryddet snø og tømt søppel.

