- erstatter den årlige høstkampanjen i kommunen din -

Kommune Dato/Klokkeslett

Sted

Eidsberg

Marker

Trøgstad

Askim

Spydeberg

Hobøl

Skiptvet

Man 7.10

kl. 08.00-19.00

Brannstasjonen, Ordfører Voldens vei 14

Tir 8.10

kl. 10.00-16.00

Brannstasjonen, Ordfører Voldens vei 14

Tir 8.10

kl. 17.00-18.00

Trømborg skole

Tir 8.10

kl. 18.30-19.00

Eidsberg stasjon (busslommen v/undergang)

Ons 9.10

kl. 10.00-15.00

Brannstasjonen, Ordfører Voldens vei 14

Lør 12.10

kl. 10.00-13.00

Morenen kjøpesenter, Slitu (parkeringsplassen)

Tor 10.10

kl. 14.00-18.00

Grensen Omlastningsstasjon

Tor 10.10

kl. 18.30-19.30

Rådhusplassen, Ørje

Tor 17.10

kl. 14.00-18.00

Grensen Omlastningsstasjon

Man 14.10

kl. 10.00-19.00

Brannstasjonen, Skjønhaug

Tir 15.10

kl. 10.00-16.00

Brannstasjonen, Skjønhaug

Tir 15.10

kl. 17.00-18.00

Båstad (parkeringsplass bensinstasjonen)

Ons 16.10

kl. 10.00-15.00

Brannstasjon, Skjønhaug

Ons 16.10

kl. 16.00-17.00

Esso bensinstasjon, Høiendal

Ons 16.10

kl. 17.30-18.30

Rema 1000, Hurrahølet

Lør 19.10

kl. 10.00-13.00

Fre 18.10

kl. 10.00-15.00

Askim torget (parkeringsplass mellom Østfoldbadet
og Statoil)
Løvstadfeltet, Næringsveien 22

Fre 18.10

Tebosenteret

Man 21.10

kl. 16.00 –
18.00
kl. 10.00-15.00

Man 21.10

kl. 16.00-18.00

Tebosenteret

Tir 22.10

kl. 10.00-17.30

Hollebøltangen, Mestabygget

Tir 22.10

kl. 18.30-19.30

Tidl. brannstasjonen, Tomter

Ons 23.10

kl. 10.00-15.00

Hollebøltangen, Mestabygget

Ons 23.10

kl. 16.00-17.00

Ringvollsenteret

Tor 24.10

kl. 10.00-18.00

Bak garasjebygget ved Herredshuset, Storveien 26

Fre 25.10

kl. 10.00-15.00

Bak garasjebygget ved Herredshuset, Storveien 26

Løvstadfeltet, Næringsveien 22

Farlig avfall er avfall som inneholder helsefarlige og miljøskadelige
stoffer. Dette skal derfor ikke leveres sammen med annet
husholdningsavfall.
Er du i tvil om avfallet er farlig avfall, se etter faresymboler på
emballasjen. Lever helst i originalemballasje.
Har du spørsmål om sortering og levering av farlig avfall ? Les mer
på våre nettsider www.iorenovasjon.no

Alle husholdninger skal i Indre Østfold skal ha mottatt en rød boks
for oppbevaring av farlig avfall.
Denne får du hjelp til å tømme i
Miljøbilen når den kommer til ditt
nærmiljø, eller på Stegen avfallsanlegg.
Har du ikke mottatt rød boks kan
denne hentes på Stegen avfallsanlegg
eller på Miljøbilen.

Følgende avfallsfraksjoner har vi ikke tillatelse til å ta i mot:
Klasse 1: Eksplosiver (eks. sprengstoff, dynamitt, fyrverkeri, ammunisjon)
 henvises til politiet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klasse 4.2: Selvantennende stoffer (eks. tvistdotter og filler m/linolje)
Klasse 6.2: Infeksjonsfremmede stoffer
 henvises til Askim sykehus /fastlege/apotek
Klasse 7: Radioaktivt materiale
 henvises til Statens Strålevern

Har det samlet seg mindre mengder farlig avfall, lyspærer, batterier
osv etter en lang og fin sommer ? Miljøbilen kjører i Indre Østfold i
store deler av oktober (se reiserute). Nytt av året er at vi tar over
den lokale innsamlingen i din kommune (gamle vår- og
høstkampanjen).
Fyll gjerne opp den røde boksen og kom. Vi tar imot:
 Farlig avfall som f.eks maling, spraybokser, beis, lakk, lim,
plantevern, ugress- og insektsmidler, kvikksølvtermometre,
spillolje, batterier osv
 Elektrisk avfall (alt det har gått strøm gjennom) som f.eks
lyspærer, småbatterier, mobiltelefoner, fønere, strykejern, PC
skjermer, TV`er osv
(Store hvitevarer som kjøleskap og frysere håper vi at dere
kan levere direkte til forhandler eller på Stegen avfallsplass –
da det er svært plasskrevende)
Dette er et tilbud kun til private. Næringsavfall henvises til anlegget på Stegen.

Ta gjerne direkte kontakt
på vår «Miljøbiltelefon»
47 97 70 07 om du har
spørsmål, eller vårt
sentralbord 69 88 79 50.

Les mer på våre nettsider www.iorenovasjon.no

