Kringelfjordens Fritidsområde - Aktiv fritid i den vackraste av miljöer

Hushållsavfall i Kringelfjorden Översikt över vårt idag bedömda behov och ny placering för anpassning till entreprenörens logistik

Bakgrund

Kringelfjordens fritidsområde idag!
De diskussioner som vi nu genomfört
med kommunen och entreprenören om
vad som är lämpligt inom Kringelfjordens
fritidsområde har resulterat i att vår
återvinningsstation kommer att kunna
behållas med vidstående förändringar.

Här ser du vår gamla återvinningsstation

2- Kompost

3- Tidningar 4- MetallTrycksaker förpackningar

3- Glas

6- Hårda Plastförpackningar

1- Batteriholk

1

1 - Batteriholken - den röda är avsedda för småbatterier
2 - Kompostbehållarna är avsedda för komposterbara produkter som matrester, skal av
frukt o grönsaker, kaffesump, äggskal och övrigt komposterbart materiel.
Viktigt! - Komposten lämnas i papperspåsar som tillhandahålles av Kommunen.

7- Container för Brännbart hushållsavfall

3 - Tidningar-Trycksaker - enbart avsedd för tidningar och trycksaker. Kuvert sorteras
som brännbart avfall. Observera! Kartonger och wellpack ska läggas i containern för papper
4 - Metallförpackningar lägges i behållaren avsedd enbart för packningar som
konservburkar, kapsyler och lock, aluminiumfolie och övriga matförpackningar i metall.
Viktigt! - Produkterna lämnas rengjorda och torra.
Övrig metall lämnas till ÅC i Särna eller Idre.
5 - Glas som ﬂaskor och burkar lägges i respektive behållare avsedda för ofärgat glas
respektive färgat glas.
Viktigt! - Produkterna lämnas rengjorda och torra utan kapsyler och korkar.
Övrigt glas och porslin, keramik som ej är förpackningar lämnas till ÅC i Särna eller Idre.
6 - Hårda plastförpackningar - lägges i behållarna avsedda för förpackningar som
ﬂaskor, burkar, lådor, dunkar eller små hinkar..
Viktigt! - Produkterna lämnas rengjorda och torra.
Övriga hårdplastprodukter som ej är förpackningar lämnas till ÅC i Särna eller Idre.
7 - Brännbart hushållsavfall är - restavfall som städsopor, blöjor, plastpåsar och
förpackningar i mjukplast. Viktigt! - pappförpackningar, wellpapp sorteras till ”papper”
Övrigt såsom grovavfall, lastpallar, möbler, elektronik etc lämnas till ÅC i Särna eller Idre.
8 - Papper är här - kartonger, mjölk och juiceförpackningar, sockerpåsar, wellpapp.
Viktigt! - tidningar och trycksaker läggs i avsedd behållare. Kuvert sorteras som brännbart
hushållsavfall. I övrigt sorterar vi kartonger i platta paket - så får vi plats med mer.

7- Container för Papper (kartoonger, wellpapp)
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Ny avfallshantering i Älvdalens kommun
för villa och fritidshus där behållare vid
respektive fastighet för avhämtning ska
gälla.
Kompostering - brännbart hushållsavfall
ansvarar - Tekniska kontoret Miljöavdelningen för.
Förpackningar - tidningsinsamling svarar
FTI AB för - nya Återvinningsstationer är
idag beslutat till Särna och Idre.
Farligt avfall - grovavfall – elektronik
Möbler och metallskrot skall lämnas vid
återvinningscentralerna (ÅC) i Särna eller
Idre.

