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Problemer med lukt eller makk i ditt avfall?
Organisk avfall begynner å brytes ned med en gang, og nedbrytingen går fortere om sommeren. Dette kan noen ganger
medføre sjenerende lukt, makk og «sudra».

Abonnenter som er flinke til å kildesortere opplever
sjelden at dette er et problem. F.eks. vil du få langt
bedre plass i restavfallsbeholderen ved å sortere ut
plastemballasje. Dersom du også sorterer ut matavfall,
papiravfall og glass- og metallemballasje vil restavfallet ofte ikke utgjøre mer enn noen bæreposer
hver 14.dag.

Nedenfor får du noen tips som kan redusere problemet:
•
•
•
•

Det finnes også gode økonomiske argumenter for å
kildesortere: kildesortert avfall er en råvare HIM får
betalt for når vi sender den til gjenvinning. Behandling
av restavfall er dyrt, og mindre restavfall bidrar til at
HIM kan holde renovasjonsavgiften lav.

•
•

Det er Grønt Punkt som sørger for at plastemballasjen
gjenvinnes. De har forpliktet seg til å materialgjenvinne minst ¾- deler av plastemballasjen og krever at
transporten skal skje på den miljømessig mest fornuftige måten. Det er langt enklere å lage nye produkter
av gjenvunnet avfall enn av jomfruelige råvarer.
For hver kilo plastemballasje som gjenvinnes spares
derfor 2 kilo olje.
Argumenter for å kildesortere:
• Du får bedre plass i restavfallsbeholderen.
• Du sparer miljøet.
• Du bidrar til å holde renovasjonsavgiften lav.
• Plastemballasje/olje er en ikke fornybar ressurs/
råvare som det er viktig å samle inn.
• Det er viktig at denne råvaren ikke inneholder
annet enn ren og tørr plastemballasje.

Usikker på om du
sorterer riktig?
Se våre nye nettsider
www.him.as
eller sortere.no.

Rengjør/ skyll beholderne regelmessig.
Knyt avfallsposen godt igjen.
Sørg for at matavfallsbeholderen er helt tørr når den tas i bruk.
Ha gjerne en avis e.l. i bunnen av mat- og
restavfallsbeholderen.
Dersom du har mye rekeskall e.l. og det er varmt og lenge til neste tømming
bør dette fryses midlertidig.
Skyll plastemballasjen godt. Skitten plastemballasje skal kastes i restavfallet.

Ødelagt eller
defekt beholder?
Kontakt HIM så
ordner det seg!
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Dårlig plass i
restavfallsbeholderen?

GJENBRUKSTIPS:
La naboer, slekt og venner arve
barneklær eller selg det
(finn.no, Facbook eller bruktmarked)

✁

Lever brukt tøy til Fretex,
UFF eller en annen organisasjon du stoler på.
Inviter venner til sosial
(kles)byttekveld.

Åpningstider

Sjekk ut våre nye
nettsider!
HIM har i vinter arbeidet med å forenkle og forbedre våre internettsider. Sidene er i
moderne layout, og er også tilrettelagt for bruk på mobile enheter. Hensikten med de nye
nettsidene er bl.a. at det skal være lettere å finne fram til relevant informasjon. Det er også
lagt opp til selvbetjening med skjemaer for søknader osv.
På våre nettsider kan du også finne informasjon om bl.a.:
• Tømmedag/ tømmekalender/App. og SMS- varsling.
• Riktig sortering.
• Åpningstider og priser.
• Tilleggstjenester.
• Affi Bruktbutikk og skattkamrene.
Våre sider www.him.as bør altså være vel verdt et besøk!

Årabrot Miljøpark

Toraneset Miljøpark

Etne Miljøstasjon

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag
Onsdag
Lørdag

Mandag, tirsdag,
onsdag og fredag
Torsdag
Lørdag

Mandag og onsdag
Lørdag 18. og 25.april
02. og 09. mai,
03.- og 10. oktober

08:00-15:00
08:00-19:00
09:00-14:00

08:00-15:00
08:00-19:00
09:00-14:00

Samle opp ting og inviter
nabolaget til «garasjesalg».
Og husk; Det som ser ut som
skrot for deg, kan være
skatter for andre!

15:00-19:00

09:00-14:00

Affi bruktbutikk- her kan du gå på skattejakt!
Gjenbruk er i skuddet som aldri før- noe vi i HIM jubler for! Når du
leverer ting du hadde tenkt å kaste til Affi bruktbutikk, eller et av våre
skattkamre bidrar du til å gi dette et nytt liv!

Mobile mottak:
Føresvik ved idrettsplass,
Bokn:

Muslandsvåg ved tidligere
butikk, Tysvær:

Slåttevik ved frisør,
Tysvær:

Vikedal ved småbåthavna,
Vindafjord

Onsdag 15. april
Fredag 18. september
Torsdag 24. september
17:00-18:30

Torsdag 16. april
Onsdag 22. april
Fredag 25. september 		
17:00- 18:30

Fredag 24. april
Torsdag 17. september
Onsdag 23. september
17:00- 18:30

Fredag 17. april
Torsdag 23. april
Onsdag 16. september
17:00- 18:30

Lørdag 25. april 		
10:00- 12:00

Lørdag 19. september 		
10:00- 12:00

Lørdag 18. april
10:00- 12:00

Lørdag 26. september
10:00- 12:00

På Affi Bruktbutikk kan du finne antikviteter, byggevarer, barnevogner
og alt mulig annet i en fin mix! Her kan du altså finne ting du trenger,
eller ting du ikke visste du trengte.
HVORFOR HAR HIM EN BRUKTBUTIKK?
Når varer produseres og fraktes brukes det energi og råvarer som
bidrar til forurensning og økte klimautslipp. Det er derfor bra for
miljøet å handle brukt framfor nytt.
Gjenbruk er også høyt prioritert i nasjonal og Europeisk avfallspolitikk.

HIM eies av kommunene Bokn, Etne, Tysvær, Vindafjord og Haugesund og utfører alle renovasjonstjenester for disse kommunene.

HIM IKS, Haraldseidvågen 288, 5574 Skjold

www.him.as

post@him.as

Telefon: 52 76 50 50

Norge og EU har derfor vedtatt avfallshierarkiet som sier at gjenbruk
skal prioriteres for å hindre at tingene som kastes ender opp som
avfall. Dersom du har ting til overs som fortsatt er brukbart bør du
levere dette til bruktbutikken eller skattkamrene.
På denne måten gjør du andre glade og bidrar til et bedre miljø.
AUKSJON PÅ AFFI BRUKTBUTIKK LØRDAG 25. APRIL
Lørdag 18. oktober i fjor arrangerte HIM auksjon på Affi bruktbutikk.
Dette ble så vellykket at vi nå gjentar suksessen. Fram til den 25. april
vil vi legge til side «godsaker» som vi tror har stor interesse.
Auksjonen vil pågå fra 14:00 og en liten time utover.
Inntektene fra bruktbutikken bidrar til at HIM kan holde
renovasjonsavgiften lav.

HIM er nå ferdig med å levere
ut poser og sekker

Leif Oscar på Årabrot Miljøpark
hjelper deg å sortere riktig!

Portrettet

Kildesortering gjør ditt matavfall
til en lokal ressurs!

HIM har nå levert ut komposterbare matavfallsposer og sekker til
plastemballasje.

Når du
leverer ditt avfall til
HIM og sorterer dette,
kan vi behandle det
på den beste måten
for miljøet.

Samtlige abonnenter skal ha fått en pakning med matavfallsposer og en rull med
plastsorteringssekker. Kundesenteret i egen kommune eller HIM vil levere ut slikt
utstyr dersom du ikke har fått dette. Det beregnes ca. en plastsorteringssekk
hver 4. uke og ca. 3 matavfallsposer hver uke. Dersom du ikke har fått poser og
sekker vil du kunne få nye hos kunde-/servicesenteret i din kommune eller ved et
av HIM sine betjente mottak.
NB!
Matavfallsposene er 100% komposterbare og må ikke forveksles med en vanlig
plastpose som ikke kan komposteres!

HIM hjelper deg til
å ta miljøansvar.

Igor Grisk Evics.

EE-avfall
Farlig avfall

700
666

600
566

500

Tonn

400
300

100
0

Farlig avfall er alle stoff som er faremerket: giftig, miljøskadelig, helseskadelig,
etsende, brannfarlig osv. Farlig avfall finnes dessuten i de fleste elektriske
produkter.
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Folk blir stadig flinkere til å
sortere ut farlig- og elektrisk
avfall!
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Dersom slike stoff ikke sorteres ut og håndteres separat representerer de en
alvorlig fare for mennesker, helse og miljø. Farlig avfall eller EE-avfall skal derfor
leveres til et av HIM sine betjente mottaksanlegg. Dette er gratis. EE- avfall kan
År også leveres gratis til forhandler av tilsvarende produkt.
Som det framgår av grafen er det svært gledelig at våre abonnenter blir stadig
flinkere å sortere ut farlig og elektrisk avfall. EE- avfall levert til forhandlere osv.
er ikke med i grafen.

Leif Oscar Larsen, Årabrot Miljøpark.

Du har sikkert truffet han når du har vært på Årabrot Miljøpark.
På Miljøparken holder han styr på køen når det er travelt, veileder
kunder på sorteringsrampen og passer på at avfallet blir sortert
riktig. Det er nemlig viktig at råvarene HIM sender videre til
gjenvinning har den nødvendige kvaliteten og ikke er feilsortert.
Leif Oscar Larsen mener de fleste er flinke til å sortere, og i fjor ble
bare 30% av avfallet som ble levert til Årabrot Miljøpark levert som
restavfall, mens hele 70% ble sortert ut. HIM kan da behandle dette
på den rimeligste og miljømessig sett beste måten.
Han ser imidlertid at en del svarte sekker inneholder avfall som
slett ikke burde vært der; trådløse datarutere, lamper, tastaturer,
hårfønere og annet elektrisk avfall. EE- avfall inneholder ofte ulike
miljøgifter og skal derfor alltid sorteres ut.

Det kan her nevnes at en del avfallsmottak har forbudt slike svarte
sekker for å ha bedre kontroll med avfallet som leveres.
Leif Oscar har også vært renovatør i Haugesund kommune i en
årrekke og har derfor vært med på en utrolig utvikling; fra null
sortering til full sortering! Han minnes tunge avfallssekker som
revnet eller inneholdt skarpe gjenstander. En gang kuttet han seg i
foten og måtte sy. Dagens ordning med beholdere på hjul er mye
bedre for renovatørene mener han.

Når du kildesorterer eget matavfall produserer HIM næringsrik
kompost av dette. Kompostering er en forholdsvis rimelig
behandlingsmåte som i tillegg har stor klima- og miljønytte:

Han er også glad for at det er ryddig og rent på Miljøparken og at
avfallet gjenvinnes. Slik har det dessverre ikke alltid vært og han
husker både rotter, lukt og «gjørme».

• HIM sine kompost- og kompostprodukter er lokalproduserte og
kan i mange tilfeller erstatte kunstgjødsel og dyre jordprodukter.

Leif Oscar er aldri syk, og han trives godt på jobb blant kjekke
kolleger og hyggelige kunder. De fleste er i alle fall hyggelige
avslutter «miljøkontrolløren» på Årabrot Miljøpark.

• Kunstgjødsel er svært ressurskrevende å produsere, og nærings
stoffet fosfor er en ikke fornybar ressurs.
• Mange jordblandinger inneholder torv som bidrar til betydelige
klimautslipp når de brytes ned.

HIM har nylig fått utarbeidet et klimaregnskap for våre kompostprodukter som bekrefter dette.

Det viktigste av alt er imidlertid å hindre at avfall oppstår; dvs. at en
unngår å kaste mat.
Noen nyttige tips:
• Ha restemiddag minst en dag i uken. Få tips på; restemat.no
• Ikke se blindt på datostemplingen når du rydder i kjøleskapet.
Matvarer som er merket med «best før» kan benyttes etter denne
datoen dersom de lukter og smaker normalt. Når du kaster mindre
mat og kildesorterer maten som ikke kan spises, sparer du penger i
egen husholdning. Du reduserer også HIM sine behandlingskostnader slik at vi kan holde renovasjonsavgiften lav. I tillegg bidrar du til
et bedre miljø og får bedre plass i egen restavfallsbeholder.

