Informasjon

Digital tømmekalender for
husholdningsavfall
Nå er tømmekalenderen for husholdningsavfall digital.
Det betyr at kildesorteringsguiden med tømmekalender ikke kommer i postkassen.

Din egen tømmekalender på nett
Gå til www.fredrikstad.kommune.no/tommekalender eller skriv og velg tømmekalender i søkefeltet på
www.fredrikstad.kommune.no. Skriv adressen din i søkefeltet og du får oversikt over tømmedagene dine
for restavfall, papir, plastemballasje, glass- og metallemballasje og farlig avfall/småelektronikk (rød boks).
Du kan lagre tømmekalenderen som snarvei til skjerm slik at den fungerer som en app på mobiltelefonen.

Skriv ut din egen
tømmekalender
Du kan skrive ut tømmekalenderen for hele året.
Hvis du trenger hjelp til dette kan du kontakte
Servicetorget, så får du den tilsendt i posten.

Gratis SMS-varsling
om tømming
Du kan bestille og motta gratis SMS-varsling
dagen før tømming. Gå til tømmekalenderen.
Bestill SMS-varsling og følg instruksjonene.

www.fredrikstad.kommune.no
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Servicetorget tlf. 69 30 60 00

|

Finn oss her også:

Kildesortering og
renovasjonsordning
Mer informasjon på www.fredrikstad.kommune.no og www.sortere.no
Papir, papp, kartong
Papir, papp og kartong skal være ren og kastes løst i papirdunken/containeren som er
merket blå. Vi tømmer papirdunken hver 4. uke med unntak av juli. Du må trille dunken
til veikanten med håndtaket mot veien før kl. 06 på tømmedagen. I juli kan du kaste
papir i papircontainere som er utplassert på utvalgte steder.

Plastemballasje
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drikke. Ren og tom plastemballasje legger du i gjennomsiktige plastsekker fra kommunen
eller i container/dunk hvis du bor i et større borettslag/sameie. Sett plastsekken ved siden
av papirdunken før kl. 06 på tømmedagen.
Trenger du plastsekker? Knyt en tom plastpose på lokket til papirdunken på tømmedagen.
Renovatøren legger da igjen en ny rull med plastsekker. Du kan også hente plastsekker
ved Servicetorget i rådhuset og ved varemottaket til Teknisk drift i Tomteveien 30.

Glass- og metallemballasje
Glass- og metallemballasje som har inneholdt mat og drikke kaster du tom og rengjort
i dunken som er merket oransje eller i container for glass- og metallemballasje.
Vi tømmer dunken hver 8. uke. Du må trille dunken til veikanten med håndtaket
mot veien før kl. 06 på tømmedagen.

Farlig avfall og EE-avfall
Farlig avfall og småelektronikk kan du legge i Miljøsparer’n (den røde boksen).
Du bestiller tømming via den digitale tømmekalenderen eller kontakt
Servicetorget. Store borettslag har felles miljøskap hvor du kan levere
farlig avfall og småelektronikk.

Restavfall
Restavfallet er det som blir igjen når du har sortert ut avfallstypene som kan kildesorteres.
s.
Restavfallet legger du i en vanlig plastpose. Knyt posen godt igjen og kast den i dunken
eller containeren for restavfall. Avkjølt aske, spisse og skarpe gjenstander skal være
forsvarlig innpakket. Vi tømmer restavfallet en gang i uken på fastsatt tømmedag.
Du må trille dunken til veikanten før kl. 06 på tømmedagen.
Har du av og til mer restavfall enn vanlig kan du kjøpe «ekstrasekken» ved Servicetorgett
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bevegelig helligdag deler vi ut en brun sekk. Til jul deler vi ut en rød sekk til å samle
julepapir og pakkebånd i. Sett sekken frem sammen med restavfallsdunken på en vanlig
tømmedag. Glanset gavepapir skal alltid i restavfallet, fordi papiret ikke egner seg for
gjenvinning til nytt papir.

Gjenvinningsstasjonen ved FREVAR på Øra
Her kan du levere kildesortert grovavfall som trevirke, jern, metall, farlig avfall, EE-avfall (elektriske
og elektroniske produkter), ødelagte møbler og andre større ting som madrasser, tepper og lignende.
1HWWVLGH www.frevar.no

