Viktig informasjon om avfallshenting og åpningstider i
jule- og nyttårshelgen for Tromsø og Karlsøy kommune
Tømmedag for husholdningene finner du
på www.remiks.no

Last ned tømmeappen «Remiks»

Skriv inn adressen din i feltet under «Finn din t ømmedag»,
trykk på «søk». De som har bestilt tømmeoversikt på papir
tidligere, vil få denne i posten de nærmeste dagene og vil
gjelde for 2017. Du kan bestille papirutgave ved å kontakte
Remiks på post@remiks.no eller på telefon 77 60 19 00.

Innhenting av avfall fra bedriftskunder:
Mandag 26. desember hentes tirsdag 27. desember
l Åpningstider returstasjonen, administrasjon og anlegg
på Remiks Miljøpark:
Stengt mandag 26. desember.
Tirsdag 27. - fredag 30. desember: 09:00 - 14:00
l Åpningstider returstasjonene på Hansnes og Vannøy:
Hansnes stengt mandag 26. desember
Vannøy stengt onsdag 28. desember
l Åpningstider Miljøbutikken på Remiks Miljøpark
Stengt fra 24. desember - 1. januar 2017

Lett og gjøre det rett
– gå inn på sortere.
no og få gode tips
– se artige filmer

Nye klipp i
avfallskortet

Endring av åpningstider
Returstasjonen fra 2. januar
Nye åpningstider: m
 an- tors 07:00 – 19:00,
fredag 07:00 – 15:30 (ingen endring for
næringslivskunder: man -fre 07:00 – 15:30)

Ikke kast det gamle
avfallskortet ditt.
Det fylles automatisk
opp med nye klipp fra
årsskiftet. Klippene for
2016 gjelder fram til
1. februar.

Juletreinnsamling i uke 3, 2017
- sentrumsnære områder i Tromsø kommune
Trærne må være satt ned til vei innen mandag 16. januar kl 07:00.
Trærne hentes fortløpende og ikke etter vanlig tømmedag.
For fellesløsninger: Egne oppstillingsplasser. Se artikkel på www.remiks.no. Det er forskjellige måter å sette ut juletrærne på.

• Treet må være lett tilgjengelig, ikke nedsnødd eller fastfrosset.
• Treet må være fritt for julepynt og ikke innpakket i plast.
• Trærne hentes mandag t.o.m. onsdag i uke 2 og kun denne uken.

Abonnenter i disse områdene vil få innsamling av juletrær:
Hele Tromsøya

Abonnenter i sentrumsnære områder fastlandssiden
• Tønsvik bru - kirkegården Laukslett
Abonnenter i sentrumsnære områder Kvaløya
• Krysset Finnvikdalen - Kaldfjord til Ersfjordbotn, samt Håkøya

Usikker? Ta kontakt med kundetorget.
Remiks ønsker alle abonnenter, kunder og samarbeidsparnere

Remiks kundetorg: Telefon 77 60 19 00 - remiks.no - post@remiks.no

Distriktsområdene og Karlsøy kommune:
Da utfordringer med å bli kvitt juletrær stort sett gjelder
sentrumsnære områder, vil det ikke bli innsamling av
juletrær i distriktsområdene og Karlsøy kommune.
Privathusstander kan derimot levere juletrær gratis til
Returstasjonen Remiks Miljøpark, Hansnes og Skåningsbukt.

Julepapir
er ikke som annet papir
– skal i restavfallet.

