Usikker på
tømmedag?

HIM hjelper deg til
å ta miljøansvar.

Last ned vår App
og få digital
tømmekalender

INFORMASJON

HIM er også til stede på sosiale medier, primært Facebook.
Ved å følge oss her får du blant annet nyttig praktisk informasjon fra HIM, i tillegg til gode råd om sortering og miljøvennlig avfallsbehandling.
Målet med Facebook-siden er rett og slett å hjelpe deg til å få en mer miljøvennlig hverdag!

Fram til nå har det vært mulig å søke om annonsestøtte til
lokale lag- og organisasjoner som ønsker å arrangere loppemarked osv. Neste år vil ordningen utvides slik at det også
kan søkes om at HIM gratis kan ta imot «lopper» som ikke
ble solgt.

PS! Nå i desember kan våre følgere være med i en konkurranse om gratis kinobilletter!
Følg oss på facebook.com/himiks

Ingen ting bør kastes før det er ødelagt, og ting som kan repareres
bør repareres. Dette fordi det er svært ressurskrevende å produsere
nye varer. Produksjon og frakt av varer og ting står for betydelige
klimautslipp. Det er derfor bra for miljøet å handle brukt framfor
nytt. Endelig er det mange som blir glad for at de kan kjøpe brukte
ting rimelig, og det er helt sikkert også mange som blir glade for at
andre kan ha nytte av brukbare ting som en selv ikke lenger trenger!

Dessuten kan det være lønnsomt å arrangere «loppis»; HIM støttet
nylig et loppemarked som omsatte for nesten 100 000 kroner!
HIM håper dette kan være et attraktivt dugnadsalternativ for organisasjoner i HIM- kommunene, samtidig som det også setter fokus på
ombruk og miljø.

Dette er grunnen til at HIM driver Affi bruktbutikk og har Skattkamre
ved våre mottak på Toraneset og i Etne!

På våre nettsider kan du finne mer informasjon om ordningen og
søknadsskjema.

Ditt avfall er en viktig råvare!

Åpningstider
Årabrot og Toraneset Miljøparker		Hverdager			08:00-15:00
						Lørdager				09:00-14:00
Årabrot Miljøpark			Onsdag				08:00-19:00
Toraneset Miljøpark
		Torsdag				08:00-19:00
Etne Miljøstasjon 				Mandag og onsdag			15:00-19:00
						
Lørdag 22. og 29.4. og 6. og 13.5
09:00-14:00
Affi Bruktbutikk				Hverdager			10:00-15:00
						Onsdag				10:00-19:00
						Lørdag				09:00-14:00

Mobile mottak, våren 2017:

Når du sorterer eget avfall er du i praksis første ledd i en helt
ny verdikjede. Å få en god start er helt avgjørende for enhver
verdikjede. Det er derfor viktig at alt avfall sorteres, og ikke
minst at det sorteres riktig.

Dersom noen kaster «feil» avfall oppi beholderne som er tiltenkt
papiravfall, matavfall eller sekken til plastemballasje, vil dette
forurense avfallet som andre har sortert. I verste fall kan da avfallet
verken gjenvinnes eller komposteres.

Papp og papir blir til for eksempel nye papirprodukter, mens plastemballasjen din blir gjenvunnet til nytt plastråstoff som igjen blir
brukt i nye plastprodukter.

For å unngå dette vil renovatøren normalt ikke tømme feilsortert
avfall i renovasjonsbilen, men vi kan ikke sjekke alt. Så når du sorterer
eget avfall, husk at du forvandler det til en viktig råvare, men kun
hvis du sorterer riktig.

www.him.as
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Følg oss på Facebook

HIM støtter lokale Miljøtiltak!

Det er langt mindre ressurskrevende å produsere nye produkter fra
avfallsbaserte råvarer i stedet for å lage det helt fra grunnen av. Når
du sorterer eget avfall, bringer du dermed dette inn i naturens kretsløp igjen, slik at så mye som mulig kan brukes igjen og igjen. Hele
dette kretsløpet starter med nøyaktig sortering i de tusen hjem, og
forbrukernes rolle kan ikke overdrives.

HIM-nytt

Er du usikker på om du sorterer riktig bør du se i vår sorteringsguide
eller sjekke på nettstedet sortere.no. Husk at tilgriset emballasje
alltid skal skylles i kaldt vann, og dryppe av seg før denne kastes. Ikke
bruk såpe og varmt vann da dette sløser energi, men «gjenbruk»
gjerne oppvaskvannet før du slipper det ut. Denne rengjøringen er
såpass viktig at dersom plastemballasjen ikke blir ren nok med børste
og kaldt vann (evt. brukt oppvaskvann), skal den kastes i restavfallet.

facebook.com/himiks

HIM bidrar til et grønt skifte lokalt

Stoppestedene for høsten 2017 finner du på våre hjemmesider.
Boknaberg v/kirke, gamleskolen, Bokn:
Onsdag 19. april		
17:00-18:30

Torsdag 27. april

I desember i fjor ble Paris-avtalen signert på klimatoppmøtet i
byen den henter sitt navn fra. Samme år ble «Det grønne skiftet» kåret til årets ord her hjemme i Norge. Begge deler er uttrykk for en økt forståelse av nødvendigheten for å endre oss
i retning av et fossilfritt samfunn som ikke pumper ut klimagasser som igjen øker drivhuseffekten. Vi i HIM vil spille en
viktig rolle i det grønne skiftet i vårt lokalmiljø.

17:00- 18:30		

Muslandsvåg ved tidligere butikk, Tysvær:
Torsdag 20.april		
17:00- 18:30 Fredag 28. april

17:00-18:30

Vikedal ved småbåthavna, Vindafjord:
Fredag 21. april		
17:00- 18:30

Lørdag 29. april

10:00- 12:00

Slåttevik ved frisør, Tysvær:
Lørdag 22. april		
10:00- 12:00

Onsdag 26. april

Vår renovatør vil fra årsskiftet ta i bruk biodiesel på sine renovasjonsbiler – et viktig lokalt skritt mot et grønnere samfunn. RenoNorden
AS har utført renovasjonstjenesten for HIM siden 2010, og vant nylig
anbudet om forlenging av denne kontrakten med 6-8 år. Det nye
renovasjonsanbudet gjelder fra og med januar 2017.

17:00- 18:30

HIM IKS, Haraldseidvågen 288, 5574 Skjold

Telefon: 52 76 50 50

post@him.as

HIM jobber for at våre innkjøp og ordninger skal være mest mulig
miljøvennlige. Våre krav er en direkte årsak til at RenoNorden AS nå
går over til klimavennlig biodiesel. Dette vil redusere utslippet av CO2
og andre skadelige stoffer fra renovasjonsbilene vesentlig, og representerer dermed et håndfast grønt skifte med reelle konsekvenser.
I tillegg er prisene i det nye renovasjonsanbudet redusert, noe som
bidrar til at HIM kan senke din renovasjonsavgift neste år. Det er de
samme flinke renovatørene som skal gjøre jobben, men renovasjonsrutene vil bli endret for en del abonnenter. Dette kan du lese mer
om i HIM Nytt.

Usikker på om du
sorterer riktig?
HIM hjelper deg til
å ta miljøansvar
i hverdagen!

Portrettet

Se våre
nettsider www.him.as
eller sortere.no.

HIM reduserer renovasjonsavgiften
Neste år reduserer HIM renovasjonsavgiften med 375 kroner for de fleste abonnenter. Et standard renovasjonsgebyr vil da
koste kun 2.437 kroner, inkl. mva.
Når du sorterer eget avfall forvandles det fra en ren belastning til en ressurs som kan benyttes til produksjon av nye varer. HIM har fokus på
at disse råvarene skal behandles så rimlig og miljøvennlige som mulig. Derfor har vi inngått mange nye behandlingsavtaler det siste året.
I disse har vi stilt strenge miljøkrav, men også pris har vært et viktig kriterium.
Sammen utgjør den økte sorteringen og de nye avtalene grunnlaget for at HIM nå kan redusere renovasjonsgebyret. I tillegg har vi
investert i et mer moderne kundebehandlingssystem som har gjort oss i stand til å jobbe målbevisst mot et mer rettferdig gebyrsystem.
Alt dette kommer nå våre kunder – og vårt felles miljø – til gode.

RenoNorden AS har utført renovasjonstjenesten for HIM siden 2010, og vant nylig anbudet om forlenging av denne kontrakten med 6-8 år.
Her på bildet er det tretten flinke renovatører og en avdelingsleder.

Nye renovasjonsruter fra nyttår
Som en følge av nytt renovasjonsanbud, vil nye renovasjonsruter tre i kraft fra januar 2017. Dette gjør at en del abonnenter vil få endret tømmedag og tømmetidspunkt når de nye
rutene er på plass. Noen vil også få hentet avfall på ettermiddag- og kveldstid, men normalt ikke senere enn 19.00.
De nye renovasjonsrutene er laget ved hjelp av avanserte ruteplanleggingsverktøy for å gjøre de så effektive som mulig. Dette arbeidet har
medført lavere kostnader for HIM, og dermed også bidratt til senkingen av renovasjonsgebyret. De nye rutene medfører dessuten færre
kjørte kilometer, noe som igjen gir en vesentlig miljøgevinst i seg selv.
I overgangsperioden mellom gamle- og nye renovasjonsruter kan
enkelte abonnenter oppleve litt lengre eller kortere intervall mellom
tømmingene. Dette beklager vi, men vi håper samtidig på forståelse
for at dette er nødvendig og uunngåelig i en overgangsfase.
Abonnenter som får lengre tømmeintervall i denne perioden kan
sette fram litt ekstra avfall (en sekk/eske) ved siden av beholderne
på første tømmedag.
Den enkleste måten å få oversikt over dine nye tømmedager, er ved
å laste ned vår app; HIM renovasjon. Du vil da få varsel om tømming
dagen før den finner sted.
Du kan også finne din nye tømmekalender på våre nettsider:
www.him.as

Vi har også fått på plass en praktisk SMS-varslingstjeneste. Denne
kan du lese mer om på våre nettsider.
For å redusere papirmengden vil ikke HIM dele ut tømme-kalender
for 2017. Du kan imidlertid skrive denne ut fra våre nettsider,
eller få den tilsendt ved å kontakte HIM.

HIM overtok ansvaret for slamrenovasjon fra januar 2016
En del hus og hytter i HIM-området har septiktank som må tømmes regelmessig.
Fra 1. januar i år overtok HIM ansvaret for tømmingen av disse, og for å sende ut faktura for
denne tjenesten. Det er fortsatt kommunen som godkjenner nye anlegg og som følger opp
eventuelle feil og mangler ved anleggene. Det er HIM som behandler søknader om fritak
dersom anlegget midlertidig er ute av drift.
Tømming utføres av firmaet SJT Miljø AS på vegne av HIM. Den vanligste tømmefrekvensen
for eneboliger er hvert 2. år og for hytter hvert 4. år. SJT vil sende ut varsel om tømming
2-4 uker før planlagt tømming. Bestilling av ekstratømming gjøres ved henvendelse til HIM.
PS! Dersom det utenom ordinær åpningstid oppstår akutte forhold, kan SJT sin vakttelefon
(982 98 366) benyttes.

Camilla Kallevik vektoperatør på Årabrot.

HIM til oss – møt Camilla i vekta på Årabrot Miljøpark
Har du besøkt Årabrot Miljøpark i det siste, har du trolig hilst
på vår smilende vektoperatør Camilla Kallevik. Hun begynte i
jobben i mars i år, og stortrives allerede. Som hun selv sier: –
Jeg kunne ikke hatt det bedre.
Hun sier selv at hun er svært positivt overasket over det hun har
opplevd i jobben så langt.

HIM lager kompost av ditt mat- og hageavfall
Visste du at HIM lager næringsrik kompost av ditt mat- og hage-avfall, og at dette har blitt et populært og svært
ettertraktet produkt?
Kompost er miljøvennlig og lokalprodusert gjødsel som i mange tilfeller kan erstatte kunstgjødsel. Komposten har også svært gode
jordforbedrende egenskaper, og er perfekt å bruke som toppdekke i bed eller som vintergjødsel i hagen. HIM lager også jord av kompost og
sand – et svært godt alternativ til torvbaserte jordblandinger. I tillegg er jorden fra HIM meget godt egnet til å etablere plen med, siden den
ikke inneholder stein, røtter eller «basser». Når du sorterer eget avfall bidrar du dermed både til et bedre miljø og til lokal verdiskapning.

– Det er langt mer system, orden og ryddighet enn jeg forventet.
Det er også kjekt å se at nesten alt avfallet sendes til gjenvinning.
Moderne avfallshåndtering og gjenvinning er mye mer omfattende
enn det jeg trodde. Her lærer jeg noe nytt hver dag, og på den
måten blir ingen dager kjedelige. Kjekke kolleger har jeg også,
skryter hun.
Camilla er alltid nysgjerrig på hva kundene har med seg til Årabrot.
Det er nemlig en del av jobben hennes.

råvarene vi sender videre til gjenvinning har god nok kvalitet og
ikke er feilsortert. Noen ting er det også gratis å levere, så det er
greit å ha kontroll på hva som kommer både for vår del og for
kundens del, sier hun.
Andre viktige arbeidsoppgaver for en vektoperatør er dokumentkontroll og klargjøring av tollpapirer.
– Nesten alt avfall som sendes ut fra Årabrot Miljøpark må ha med
seg en rekke forskjellige dokumenter slik at en vet hva lastebilen
frakter med seg. Dette er spesielt viktig dersom avfallet skal sendes
ut av landet, forklarer Camilla.
Camilla har tidligere kjørt både stor lastebil og gravemaskin.
– Vi bruker mange ulike anleggsmaskiner på Miljøparken, så dette
er en god erfaring og bakgrunn å ha, sier hun.

– En av de viktigste oppgavene mine er å veilede kundene slik at
avfallet sorteres riktig og havner på rett sted. Det er viktig at

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

