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Plastsortering
- enklere for deg
Legg plasten og metallemballasje sammen
med restavfallet. Det nye sorteringsanlegget
til IVAR sorterer plasten ut for deg.
Mat, rest, og papir og glass skal
fortsatt sorteres som før.

Nedgravde containere
www.tommekalender.no
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Til deg som bruker de nedgravde containerne

La Sola skinne – innlevering av hageavfall

Du er tilknyttet et renovasjonssystem med nedgravde avfallscontainere.
I disse containerne kan du bli kvitt papp/papir, bioavfall, plast og restavfall. I tillegg kan du benytte deg av Sola kommunes innsamling av
juletrær, leveringsordning av hageavfall og farlig avfall og bruke miljøstasjoner for glass- og metallemballasje. Mer informasjon om alt dette
finner du i denne brosjyren.

Som tidligere vil ”La Sola skinne”-ordningen ha tre innleveringsdager. Innleveringsdagene er markert med en
sol i tømmekalenderen. Husk at vi også tar imot miljøfarlig avfall og leverer ut gratis kompost. Tippområdet vil
være skiltet og all levering av hageavfall og lossing av kompost/strø må skje etter henvisning fra kommunens
personell på leveringsstedet.

Slik bruker du de nedgravde containerne
Beboere på Jåsund/Myklebust og enkelte borettslag/sameier
har containere med åpne innkast. De øvrige har fått utdelt en
brukerbrikke som åpner containerne. Ta godt vare på brikken din.
Hjelp til å holde det rent og ryddig. Ikke sett igjen avfall ved containerne.
Dersom luken er stengt og ikke noen luke for samme avfallstype er
tilgjengelig – ta søppelposen med tilbake, ring til Servicetorget på
51 65 33 00, og vi ordner innkastet så snart som mulig. Knytt alltid igjen
bioposen før du kaster den i containeren. Pass på at luken går igjen etter
bruk, gi den eventuelt en liten dytt. Ikke fyll oppi luken så mye avfall,
eller så store gjenstander, at avfallet ikke faller ned i containeren.

Kommer du og leverer hageavfall eller miljøfarlig avfall
kan du, dersom det er ønskelig, få med deg gratis
kompost til bruk i din hage.
Det gis ett tilhengerlass til hver abonnent og dette gjelder så lenge
lageret rekker. Husk at hageavfall også kan leveres mot gebyr ved
IVARs gjenvinningsstasjon på Forus hele året. (Innsamlingsordningene gjelder ikke for bedrifter/selvstendig næringsdrivende.)

1.
Du “vekker” innkastet
ved å ta hånden midt
på displayet.

Lever også inn miljøfarlig avfall og småeletrisk EE-avfall,
plantevernmidler og insektsmidler, maling, beis og lakk, spraybokser,
bilbatterier, termometer, løsemidler, lim, gift etc. Vi kan ikke ta
imot impregnert trevirke og termopanvinduer.

2.
For å åpne luken legger
du brikken med flatsiden
på nedre del av “brikkebildet” i displayet, evt
dra den litt nedover.

Klipp hekken ut mot gaten
La ikke din hekk ut mot veien eller gaten bli en
trafikkfelle for andre trafikanter. Klipp trær og
busker slik at frisiktsoner og fortau ikke utgjør en
trussel for kjørende og gående. Du kan jo benytte
innleveringsdagene til ”La Sola skinne” for å bli
kvitt hageavfallet.

Hageavfallet kan leveres gratis ved
kommunens lager på Joa
(Joavegen 46) mellom kl. 09.00 – 17.00:
• 6.april • 4. mai • 21. september

La Sola skinne som sola - ryddedager før 17. mai
Hver vår, i tiden før 17. mai, oppfordres velforeninger, hagelag, idrettslag og andre lag og organisasjoner
til å organisere en ryddeaksjon i sitt nærmiljø.

Omlegging av
glassinnsamling

Min renovasjon
Last ned APP på din telefon

Det gis ut gratis plastsekker til oppsamling, og kommunen organiserer innhenting av avfallet etter at aksjonen
i ditt nærmiljø er gjennomført. Innhentingen vil skje i en virkedag etter aksjonen. Avfallet må derfor plasseres
slik at det ikke er til sjenanse for andre, samt skjermet for vind, kråker og skadedyr.

I løpet av de første månedene i 2019 vil
der komme inntil 45 nye plasser å levere
glass. Da vil alle de nedgravde containerne
som har hatt plastinnkast bli gjort om til
glassmottak.

Rydding må skje innen onsdag 13. mai 2019, som er siste hentedag.
Tilbudet gjelder ikke avfall fra kjellere og loft, eller busker og trær fra private hager. Sekkene må heller ikke
fylles med sand og stein. Foreninger og lag må melde sin interesse på mail til: lasolaskinne@sola.kommune.no

Etter hvert vil de gamle glasscontainerne
på de ubetjente miljøstasjonene bli
tatt vekk.

Living

Sola sentrum v/busstasjonen, Bunnpris på Skadberg, Coop på Tjelta, Joker på
Røyneberg og ved gamle Tananger kirke.

Se kart over hvor der er
nedgravde containere med
glassinnkast, eller gå inn på
appen «Min renovasjon»
for å se plasseringen nær deg.

Tømmekalenderen
finnes også på
internett:

Ikea

Sele

www.tommekalender.no

Juletrær hentes i uke 2

Farlig avfall

Mandag og tirsdag: Tananger
Onsdag og torsdag: Sola og Tjelta
Fredag: Grannes

kan leveres inn under
“La Sola skinne”.
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Sola kommune
Postboks 99, 4097 Sola
telefon 51 65 33 00
faks: 51 65 33 01
www.sola.kommune.no
servicetorget@sola.kommune.no

Ubetjente miljøstasjoner for glass og metallemballasje

Elkjøp

Forus gjenvinningsstasjon

IVAR Gjenvinningsstasjon Sele

IVAR Gjenvinningsstasjon Forus

Kleppvegen 837, 4354 VOLL
Telefon: 52 97 95 00
Åpningstider og priser: www.ivar.no

Forusbeen 200, 4313 SANDNES
Telefon: 52 97 95 00
Åpningstider og priser: www.ivar.no

E39

IVAR Byttebu
I stedet for å kaste brukbare ting i containere, kan du glede noen med dem. Sett sakene
i byttebua, da gjør du også en innsats for miljøet. Kanskje finner du noe du har lyst på?
Det er helt gratis å ta ut ting fra byttebua. Ordinære priser ved levering.

Grovavfall - gratis henting
Har du større gjenstander du vil levere til ombruk eller kaste?
Bestill henting på www.hentavfall.no. Har du ikke tilgang til internett, kan du ringe Sola kommunes servicetorg på tlf.
51653300. Grovavfall er avfall som ikke får plass i vanlige bossdunker eller innkastluker til nedgravde containere. Gjenstander
som er fullt brukbare, men som du ønsker å bli kvitt, kan få nytt liv i Byttebua på Forus. Dette tar vi også imot. For å sikre en
god logistikk, må mengden som skal hentes være på minimum 0,5 m3 og maksimum 3 m3. 0,5 m3 tilsvarer omtrent størrelsen
på en vaskemaskin. Det er satt en øvre grense på 3 bestillinger per år.
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Mistet nøkkelbrikken?
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Vi gjentar suksessen nok en gang og inviterer hele
byen til å bli med på Søndagsåpne garasjer. I år er
dagen lagt til søndag 28. april 2019 klokken 12-16.
På www.åpengarasje.no setter du garasjesalget ditt på kartet og
annonserer utsalget ditt gratis. Da får andre oversikt over alle de små
utsalgene som holder åpent denne søndagen og kan legge søndagsturene
deretter. Du trenger selvsagt ikke garasje for å bli med - kjelleren, loftet,
boden eller hagen er like bra. Du kan også gå sammen med naboer,
venner eller lage utsalg i borettslaget.
Tekstflyt / Ragnhild Løvvold

Korps, idrettsforeninger eller andre som planlegger loppemarked denne
søndagen, er selvsagt også hjertelig velkomne til å sette markedet sitt
på kartet. Søndagsåpne garasjer er et initiativ fra Stavanger kommune,
i samarbeid med Sandnes kommune og Sola kommune. Målet er å
bidra til mer gjenbruk og mindre avfall.
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Husk at brikken skal følge huset/leiligheten ved salg/utleie.

O

Ta kontakt med styret der du bor, vaktmesteren eller
servicetorget i kommunen på telefon 51 65 33 00.

Matavfallsposer
Matavfallsposer kan hentes gratis på
Hovedbiblioteket, Sola kulturhus
Tananger bibliotek og Tanangerhallen.
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