GRATIS TILBUD TIL BORETTSLAG OG SAMEIER:

Privat miljøstasjon
for farlig avfall

Bli kvitt farlig avfall på en rask,
enkel og miljøsikker måte.
Nå kan alle borettslag og sameier i Trondheim få sin egen private miljøstasjon
for farlig avfall som maling, småelektrisk, lyspærer, spraybokser og lignende.
Med felles miljøstasjon slipper alle husstander å forholde seg til den tradisjonelle
rødboksen for farlig avfall. Alt farlig avfall leveres i miljøstasjonen når det passer
beboerne. Trondheim Renholdsverk tømmer stasjonen jevnlig eller ved behov.
Hvis ønskelig kommer stasjonene med lås, slik at det kun er beboerne som kan
bruke dem. Dere bestemmer i samarbeid med oss hvor den skal plasseres.
Miljøstasjonen er 2,5 x 3 meter i grunnflate, og har separate beholdere for de
forskjellige typene avfall.

Praktisk for beboerne. Godt for miljøet.
Farlig avfall inneholder helse- og miljøskadelige stoffer og kan selv i små mengder
gjøre stor skade på mennesker og dyr dersom det kommer ut i naturen. Med
egen miljøstasjon blir det enklere for alle i borettslaget eller sameiet å håndtere
avfallet, samtidig som man gjør en viktig innsats for det lokale og globale miljøet.
Kontakt vårt kundesenter på tlf. 917 54 000 for bestilling eller mer
informasjon.

Egen miljøstasjon gjør det enklere å
kaste farlig avfall på en forsvarlig måte.

Farlig avfall

DETTE ER FARLIG AVFALL
› Batterier
› Blekemidler, klor, salmiakk
› Bil- og båtpleiemidler
› Emballasje for farlig avfall
› Hele lyspærer og sparepærer
› Kluter med linolje/løsemidler
(legges i tett beholder med vann.)

› Kvikksølvtermometer
› Lysrør (legges i orginalemballasje og
plasseres ved siden av boksen.)

›
›
›
›
›
›
›
›

Maling, beis, lakk, lim
Maling- og lakkfjernere
Plantevermidler
Småelektrisk (røykvarslere,

mobiltelefoner, hårfønere o.l.)

Spraybokser
Spillolje og tjæreavfall
White spirit, rødsprit o.l.
Leker som bruker batteri/strøm

› Ammunisjon og sprengstoff skal leveres til politiet.
› Gamle/ubrukte medisiner leveres til apotek.
› OBS! Sprøytespisser pakkes godt inn og kastes i restavfall.

