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Nedgravde containere



Til deg som bruker de nedgravde containerne

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

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

Du er tilknyttet et renovasjonssystem med nedgravde avfallscontainere.  
I disse containerne kan du bli kvitt papp/papir, bioavfall, glass og rest- 
avfall. I tillegg kan du benytte deg av Sola kommunes innsamling av 
juletrær, leveringsordning av hageavfall og farlig avfall. Mer informasjon 
om alt dette finner du på kommunens hjemmesider og i renovasjonsappen.

Sola kommune
Postboks 99, 4097 Sola
telefon 51 65 33 00
faks: 51 65 33 01
www.sola.kommune.no
servicetorget@sola.kommune.no

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 bruker-
brikke 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 
matavfallsposen 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.

Min renovasjon
Last ned APP på din telefon

På kommunens hjemmesider
www.sola.kommune.no finner du 
mer informasjon om
Matavfallsposer
Ivars bruktbu
La Sola skinne
Søndagsåpne garasjer
Melding om feil
Priser

Henting av avfall
      Grovavfall
      Juletre
Levering av avfall      
       EE avfall
       Farlig avfall
       Hageavfall
       Klær og bruksgjenstander
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Mandag og tirsdag: TanangerOnsdag og torsdag: Sola og TjeltaFredag: Grannes

Juletrær hentes i uke 2

Tømmekalenderen finnes 
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