info september 2014

Plastemballasje
Envina er glad for at mange av våre kunder hver måned leverer plastemballasje i de utdelte sekkene. Noen
kunder har mye plastemballasje og må ha flere ruller i året, mens andre bruker bare noen få sekker. Hittil har vi
delt ut det samme antall sekker til alle uansett behov. Dette endrer vi nå på. Fra 1.10 vil man nå kunne hente
sekker gratis på rådhusene og Envina sine anlegg. Fra 1.11 vil man i tillegg også kunne hente sekker gratis i de
fleste matbutikkene1 i distriktet. Det betyr at de som har gått tom for sekker kan hente nye der ved behov.
De fleste av dere husker også dobbelknute på sekken og putter knuten under lokket på dunken hvis det er mye
vind på tømmedagen. Det forenkler hverdagen til både deg som kunde og renovatøren.

Eierskap til avfall på gjenvinningsstasjonene
Fra 1. oktober 2014 vil alt avfall som blir levert inn på våre gjenvinningsstasjoner være å betrakte som Envina
sin eiendom. Det vil si at fullt brukbare gjenstander blant annet kan bli omsatt i vår BruktButikk.

Innhenting av elektronisk- og farlig avfall
Dette er avfallstyper som inneholder mange giftstoffer og verdifullt metall. Dette må selvsagt ikke slippes ut i
naturen eller i det vanlige avfallet. Vi starter derfor opp en forsøksordning hvor vi kommer ut med en «miljøbil»
for slik innsamling. Avfallet må leveres mens miljøbilen er tilstede. Miljøbilen blir betjent av Veglo Miljøservice,
og er et gratistilbud for våre husholdningskunder på lik linje som på våre gjenvinningsstasjoner.
«Miljøbilen» tar farlig avfall som blant annet spillolje, malingrester, spraybokser, batterier, plantevernmidler,
løsningsmidler med mer. Dette bør leveres i originalemballasjer eller annen tett og merket emballasje (kanner,
fat). I tillegg samles det inn brukte lyspærer, lysrør, småelektronikk / pc-utstyr samt hvitevarer.
Se egen oversikt bak for tidspunkt på de forskjellige stedene.

Utvidet tilbud på Korsvegen
Kommunestyret i Melhus har bestilt et utvidet hentetilbud på Korsvegen som skal betales av innbyggerne i
Melhus kommune (beløpet blir beregnet og etterfakturert på første termin 2015).
Tilbudet vil være tilnærmet det som finnes på de andre gjenvinningsstasjonene, men det kan være
begrensinger i volum og mengde. Vedlagte oversikt viser åpningsdagene. Åpningstiden på disse dagene er
klokken 15-19.
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Coop Extra Melhus, Coop Korsvegen, Coop Hovin, Coop Prix Kvål, Coop Prix Ler, Coop Marked Lundamo, Rema
1000 Gaula, Rema 1000 Idegården, Coop Hølonda, Coop Bjørgen, Coop Kotsøy, Coop Ekstra Støren, Coop
Marked Singsås, Coop Marked Soknedal, Budal S-lag, Kiwi Støren, Spar Fossum Soknedal, Bunnpris Klæbu og
Coop Prix Klæbu
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Utvidet tilbud på Korsvegen:
Korsvegen:
2014
30. september
14. oktober
11. november
9. desember
2015
6. januar
3. februar
3. mars
14. april
28. april
12. mai
26. mai
9. juni
23. juni
7. juli
21. juli
4. august
18. august
1. september
15. september
13. oktober
10. november
8. desember
Tidspunkt

Aksjon Farlig avfall 2014/15:
Øvrige steder:
2014
8. oktober
9. oktober
Tidspunkt
Singsås
Kotsøy
Budal
Sokndal
Gåsbakken
Klæbu

Singsås - Kotsøy - Budal
Sokndal - Gåsbakken - Klæbu
12.00 – 13.30
14.30 – 16.00
17.00 – 18.30
12.00 – 13.30
15.00 – 16.30
18.00 – 20.00

2015
21. januar
22. januar
Budal
Kotsøy
Singsås
Klæbu
Gåsbakken
Sokndal

Budal - Kotsøy - Singsås
Klæbu - Gåsbakken - Sokndal
12.00 – 13.30
14.30 – 16.00
17.00 – 18.30
12.00 – 14.00
15.30 – 17.00
18.30 – 20.00

2. kvartal

22. april
23. april
Singsås
Kotsøy
Budal
Sokndal
Gåsbakken
Klæbu

Singsås - Kotsøy - Budal
Sokndal - Gåsbakken - Klæbu
12.00 – 13.30
14.30 – 16.00
17.00 – 18.30
12.00 – 13.30
15.00 – 16.30
18.00 – 20.00

3. kvartal

22. juli
23. juli
Budal
Kotsøy
Singsås
Klæbu
Gåsbakken
Sokndal

Budal - Kotsøy - Singsås
Klæbu - Gåsbakken - Sokndal
12.00 – 13.30
14.30 – 16.00
17.00 – 18.30
12.00 – 14.00
15.30 – 17.00
18.30 – 20.00

4. kvartal

18. november
19. november
Singsås
Kotsøy
Budal
Sokndal
Gåsbakken
Klæbu

Singsås - Kotsøy - Budal
Sokndal - Gåsbakken - Klæbu
12.00 – 13.30
14.30 – 16.00
17.00 – 18.30
12.00 – 13.30
15.00 – 16.30
18.00 – 20.00

1. kvartal

15.00 – 19.00

På Korsvegen står vi ved
fotballbanen.
I Klæbu står vi på parkeringsplassen sør for husene i
Zakarias Brekkes veg, innkjøring fra Fv885
På de øvrige stedene står vi ved
Coop Prix/Marked.
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