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 VI FASER UT FARGEDE SEKKER

!   Bli med i  
Returkartong- 
  lotteriet !  Det ryddes langs 

strender, veger 
 og naturområder ? Vil dere se 

 anlegget  
 til Remiks

tidlig 
sommer
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Like før påske hadde noen kastet en gass
beholder i en svart søppelsekk og deretter 
dumpet den som restavfall hos Remiks. 
Mandag 27. mars eksploderte beholderen i 
det restavfallet ble kvernet på sin vei til videre 
behandling. Trykket var så kraftig at de to 
ansatte i produksjonshallen – som heldigvis 
var inne i henholdsvis en hjullaster og en 
lastebil akkurat da det smalt – måtte holde 
seg fast for ikke å ramle ut av setene sine. 

Hadde en ansatt stått ved kverna for å 
betjene kontrollpanelet der, slik noen hadde 
gjort noen sekunder tidligere, ville vedkom
mende vært i livsfare. Brannen som oppsto 
som følge av eksplosjonen, spredte seg 
raskt langs transportbåndet, men heldigvis 

kom det raskt folk til med brannslukkings
apparat og klarte å slokke branntilløpet.

Etter gjentatte liknende hendelser, pluss 
flere selvantente branner som følge av at 
folk uten å tenke seg om setter andres liv og 
helse i fare med det de kaster i restavfallet, 
ser Remiks seg nødt til å ta grep. Derfor 
fases alle vanlige søppelsekker ut, og gjen
nomsiktige sekker innføres. I første omgang 
deles de blanke sekkene ut gratis, når du 
kommer til Returstasjonen. 

Hvis du leverer avfall i sekker til miljø
stasjonen i svarte eller mørke sekker må du 
heretter derfor godta at de blir sprettet opp 
for kontroll mens du er til stede.

– Farlig avfall er det gratis å levere inn, og 

Morten  Bangås, 
daglig leder 
i  Remiks 
 Husholdning AS.

FARLIG HENDELSE GIR NYE REGLER

vi kan ikke under
streke godt nok 
hvor viktig det er 
å behandle farlig 
avfall riktig. Det 
gjelder batterier, 
det gjelder maling, 
tynnere og det 
gjelder gassbehol
dere. For oss er det 
uforståelig hvorfor 
det er mulig å 
 ignorere advars
lene som er stem

plet på disse avfallstypene, og bare kaste 
det sammen med øvrig avfall. Når du gjør 
det setter du andre menneskers liv i fare, 
og du kan gjøre stor skade på materiell og 
bygninger, poengterer Morten Bangås som 
er daglig leder i Remiks Husholdning AS.

I tillegg er det så unødvendig, siden hver 
privathusholdning har lov å levere inn gratis 
inntil 1000 kilo farlig avfall hvert år.

Farlig avfall må håndteres på riktig måte 
både av hensyn til miljøet, men ikke minst 
i forhold til å ivareta liv og helse. Antallet 
ulykker og nestenulykker som Remiks nå 
har opplevd på grunn av farlig avfall i rest
avfallet, begynner å bli litt for mange.

De som leverer restavfallet i avfallsekker 
som ikke er gjennomsiktig må godta 
kontroll mens de er til stede. 

Gassbokser fra primus og beholdere med 
trykk utgjør en sikkerhetsrisiko og skal 
leveres som farlig avfall og ikke i rest avfallet.

Til å begynne med deles disse blanke 
sekkene ut gratis. 

Her vises bilder fra overvåkningskameraet da gassbeholderen eksploderte i det restavfallet ble kvernet på sin vei til videre behandling. 

Her eksploderer det under kverning av restavfall. Etter flere slike livsfarlige 
hendelser  innfører Remiks bruk av blanke, gjennomsiktige søppelsekker for 
å unngå å få farlig avfall i  restavfallet.



Kyrre Soleng på Bakkejord 
vant nylig 10.000 kroner, 
bare fordi han skrev navn og 
telefonnummer på drikke
kartongen han resirkulerte.
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FARLIG HENDELSE GIR NYE REGLER

Vi har ingen å miste. Vi 
er nødt å foreta oss noe 

drastisk slik at flere begynner 
å tenke over hva de gjør. Ingen 

av oss vil ta sjansen på å måtte 
risikere livet for å gå på jobb.

Morten  Bangås, daglig leder i  Remiks 
 Husholdning AS.

KYRRE VANT 
10.000 KRONER

– Jeg har stappet kartonger i mange år 
og prøver å være så flink som mulig i å 
sortere avfall. Nå som man kan skrive 
navn også på enkeltkartonger skal jeg 
begynne å skrive på juicekartongene 
også, det har jeg ikke gjort før, sier 
Soleng, som ikke ser bort fra at det 
blir en ekstra ferietur i år for penge
premien. 

Ved Remiks trekkes det jevnlig ut 
premier i Drikkekartonglotteriet. 

– Nytt av året er at du kan skrive 
navn og telefonnummer på hver 
kartong, og vinne selv om du leverer 
de enkeltvis, forteller informasjonssjef 

Remiks arrangerer ukentlig omvisning for 
ulike besøkende. Tilhører du en gruppe som 
kan tenke dere å bli nærmere kjent med 
hvordan avfallshåndteringen fungerer i 
Tromsø. Ta kontakt med vårt kundesenter 
for å forhøre deg om muligheten og avtal 
tidspunkt.

Vi i Remiks er svært stolte av vårt anlegg, 
og måten vi henter ut nye ressurser av det 
vi samler inn. 

Den 9. september arrangerer vi REMIKS
DAGEN. Da åpner vi dørene våre slik at 
publikum kan komme og se og lære om 
gjenvinning og avfallshåndtering.

– Vi har ingen å miste. Vi er nødt å foreta 
oss noe drastisk slik at flere begynner å 
tenke over hva de gjør. Ingen av oss vil ta 
sjansen på å måtte risikere livet for å gå på 
jobb, sier Remikslederen.

Norsk Gjenvinning har allerede innført 
blanke avfallsposer og flere andre avfalls
selskap i Norge har krevd blanke, gjennom
siktige avfallssekker i flere år allerede.

Remiksdagen 9. september - se vårt fantastiske anlegg

Bli med på omvisning hos Remiks. 
Vi opplever stadig at noen får aha- 

opplevelser av det vi kan fortelle.

Her vises bilder fra overvåkningskameraet da gassbeholderen eksploderte i det restavfallet ble kvernet på sin vei til videre behandling. 

HUSK! Kun drikkekartong i den oransje posen.  
All annen lettkartong som rispakker, makaroni, vaske-
middel e.l. skal i rød pose for papir og lett kartong.

Ivar Sture Handeland hos Remiks. Da 
kan du vinne 10.000 kroner.

Vil du delta i lotteriet som kan gi 
deg 10.000 eller 100.000 kroner, må 
du brette seks kartonger i den syvende 
og levere de som «kubber». Husk å 
skriv navn og telefonnummer på den 
ytterste kartongen.



Det ryddes langs 
strender, veger 
og naturområder

Hvert år trommes det sammen til en rekke 
ryddeaksjoner, der folk rydder en strand, 
naturområder eller langs veger. Det er 
utrolig hvor mye avfall som reker i land eller 
finnes på land når snøen trekker seg tilbake. 

Noen aksjoner som Vårryddeaksjonen i 
Tromsø er avsluttet. Mot et lite honorar kan 
skoleklasser, idrettslag, foreninger og korps 
rydde noen ferdig oppsatte rydderoder. Det 
var stor rift om å få delta. 

Strandrydding skjer gjennom Ren Kyst. 
Ren Kyst er ryddeprosjektet som bl.a Bo Eide 
i Tromsø kommune har kjørt siden 2011, 
med det enkle formålet å rydde mest mulig 
i Tromsø, Karlsøy og etter hvert Lyngen og 
Balsfjord også. Foregår utover til tidlig høst.

Så har man Tromsø Rein, der primært 
utviklingslag, bygdelag rydder i sitt 
nær område i distriktet i Tromsø. Denne 
aksjonen har vært gjennomført i over 30 
år. Foregår primært i juni.

Ved alle disse aksjonene stiller Remiks 
med sekker, hansker, henter inn og 
behandler avfallet som er ryddet. Har man 
lyst til å rydde et område – strender, langs 
veier ol, så kan man ta kontakt med Remiks. 
Husk å først ta kontakt med Remiks før man 
starter en ryddeaksjon.
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RETURSTASJONEN 
OFFISIELT ÅPNET

9. mai åpnet den nye returstasjonen for 
 husholdningskunder.

– Denne returstasjonen har vært en 
sesongstasjon til nå, fordi det har tatt 
tid å gjøre den helt ferdig, mens det 
har vært mye annen byggevirksomhet 
på området vårt, forklarer daglig leder 
Morten Bangås i Remiks Husholdning 
AS.

Fra og med mai kan du møte Remiks 
sine hyggelige servicemedarbeidere på 
miljøstasjonen, og husk at dette er folk 
som elsker å få spørsmål! Ikke nøl med 
å spørre hvis du har avfallstyper du ikke 

er sikker på hvordan du skal håndtere. 
Returstasjonen er åpen fra klokken 

07.0019.00 mandag til torsdag. 
Fredager er den åpen fra 07.00 til 15.30.

Alt arbeid på anlegget er ikke helt 
ferdig ennå, så det vil ennå skje mindre 
ting. Men nå er i alle fall det vesent
ligste på plass. Det inkluderer taket som 
skjermer de ulike miljøfraksjonene for 
vær og vind.

Næringskunder benytter seg av Retur
stasjonen som ligger inne på Remiks 
Miljøpark, Åpningstidene er her mandag 
til fredag fra 07.00 til 15.30.

Allerede når du pakker bilen 
eller tilhengeren er det lurt å 
tenke gjennom hvilken type 
avfall du skal kaste, og forsøke 
å sortere dette så langt det 
lar seg gjøre før du kommer 
til returstasjonen. Har du mye 
eeavfall som ødelagte TV’er, 
gamle ledninger osv. er det 
lurt å samle alt det som har 
med elektrisk avfall å gjøre på 
ett sted. 

Her er et eksempel på hvor
dan det er mulig å sortere 
direkte i hengeren. Husk å sikre 
lasten ordentlig med presen
ning og tau eller lastestropper 
før du legger ut på veien.

GRATIS:
Gummi

GRATIS:
Papp

GRATIS:
Glass

GRATIS:
EEavfall 

GRATIS:
Metall

IKKE 
GRATIS:
Restavfall

IKKE 
GRATIS:
Trevirke

GRATIS:
Gjenbruks

varer

GRATIS:
Farlig avfall

GRATIS:
Hage avfall

Sorter før  
du kommer!

Hvor enkelt eller hvor vanskelig 
synes du det er å få tak i nye optiske 
poser du kan sortere avfallet i. Gi 
oss tilbakemelding på dette på vår 
Facebookside! Send gjerne inn 
som privat melding eller skriv det 
på veggen vår. Vi er takknemlig for 
alle tilbakemeldinger.

RemiksAS

Hvor enkelt  
synes du det er å 
få tak i nye poser? 


