Vi trenger

DIN HJELP
HRS har anskaffet flere nye
renovasjonsbiler med automatisk
løftearm for avfallsdunker.
Tømmingen kan da foregå med
kun én renovatør i bilen. For å få en
smidig avfallshenting trenger vi litt
hjelp i fra deg som innbygger.

HUSKEREGLER
De nye bilene har to kamre, og
kan derfor ta to avfallstyper på
samme rute. Dette vil gi en mer
effektiv renovasjonshåndtering.
I flere nordnorske kommuner
har slike biler vært benyttet
siden 2006. I Harstad siden
2008, Narvik 2011 og nå i hele
HRS-regionen.

Det er viktig at dunkene på
tømmedag settes riktig vei.
Dunkene skal settes fram til
kjørbar vei, med åpningen
(lokk) mot veien. Alle dunkene skal være merket med et
klistremerke på lokket som
viser hvilken vei den skal stå.

Kjør dunken frem
til kjørbar vei
på tømmedagen.

Pass på at dunken står
riktig vei.
Følg pilen på lokket
(åpningen mot veien).

Pass på at det er god
avstand mellom
dunkene (ca 25-30 cm).

Boksen må ikke være
overfylt. Lokket
må ligge helt igjen.

Ikke legg stein
på lokket.

Ikke sett dunkene
inn i avfallsskur, for
nært gjerde, eller
andre hindringer.

Det er også viktig at dunkene
står med litt avstand, og at
de ikke står for nært gjerdet,
biler og avfallsskur/stativ.
For å få flyt i hentingen kreves
det litt plass rundt boksene.
Vi vil nå ta i bruk disse bilene
i ditt område.

På vinterstid må
lokket ryddes for
snø og is. Rydd snø
rundt boksen, plasser
boksen på et slett
område, ved veikant
(kjørbar vei).

Den nye bilen tar både
matavfall og brennbart.
Har du tømming av begge
avfallstyper på samme
dag, skal du fortsatt
sette ut begge dunkene.

Kontaktinfo:
Tlf.: 76 92 20 00
E-post: post@hrs.no

Ønsker du fortsatt å
benytte avfallsstativ
må boksen ut av
stativet og sikring
tas løs før tømming.
Plasseres ved veikant
(kjørbar vei).

Farlig avfall kan
ikke lenger settes
frem under ordinær
renovasjon. Det vil
opprettes egen
innsamling/levering
direkte til miljøstasjon.

