samhällsinformation

KOMMUNALFÖRBUNDET
ÅLANDS MILJÖSERVICE
Öppettider stationära ÅVC
Öppettider ÅVC Mariehamn 2014

Måndag
kl 12-19
Tisdag-fredag kl 12-17
Lördag
kl 10-14
ÅVC Mariehamn har stängt röda dagar, 9 juni, midsommarafton och julafton.
Nyårsafton har lördagsöppet.
Öppettider ÅVC Ödanböle 2014

Tisdag
Lördag
Lördag

kl 12-18
(Start 8 februari 2014)
Jämna veckor Januari-april,
oktober-december kl 12-16
Varje vecka Maj-september kl 12-16

ÅVC Jomala har stängt röda dagar, 9 juni, midsommarafton
och julafton. Tisdag 23.12 stängt.
I Sottunga, Lumparland, Hammarland och Kökar finns också
Mobil ÅVC, se turlista i kommunblad eller på Mises hemsida.
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Nya sopmärken för billigare avlämning
Har du kanske städat ur garaget? Har du en soffa som inte längre kan
användas? Eller en bokhylla som har gjort sitt? Nu kan du lämna brännbart avfall och möbler för upp till halva priset jämfört med tidigare. Ett
sopmärke kostar 5 euro men är värt 10 euro vid ÅVC.
Förköp av sopmärken
Sopmärken beställs enklast på Mises hemsida (www.mise.ax). De kan
också köpas från Mises kontor eller beställas per telefon från Mises
kundtjänst. Sopmärken kan inte köpas på ÅVC.
Så funkar sopmärkena på ÅVC
Du börjar som vanligt med att visa upp ditt Misekort. Sopmärket är
en klisterlapp som ska fästas väl synlig på säcken/möbeln. Hur många
sopmärken som behövs för varje föremål ser du i prislistan här intill.
OBS! Du måste ha tillräckligt många sopmärken för att få lämna avfallet
till halva priset.
Äldre sopmärken
Mises tidigare sopmärken gäller enbart för brännbart avfall i säck och är
giltiga till och med 31 mars 2014.
Boende i bostadsbolag
Även du som bor i ett bostadsbolag kan använda sopmärken för att
lämna möbler och brännbart avfall till ÅVC. Har du ännu inte fått ditt
Misekort ska du kontakta din disponent.
Anmäl din byggnad
För att få tillgång till ÅVC måste din byggnad anmälas. Alla byggnadsägare är skyldiga att anmäla alla sina stadigvarande bostäder och fritidsbostäder inom Misekommunerna. Anmälan kan göras per telefon,
besök på kontoret eller per e-post.
Kom ihåg!
För att göra riktig miljönytta - lämna i första hand dina saker till återanvändning.
Mise tel: 23 844, e-post info@mise.ax

En tia för en femma

MOTTAGNINGSAVGIFTER
Gäller för hushåll med Misekort. Besökare utan Misekort debiteras en startavgift
på 20 ¤.
Avfallsslag, pris per styck vid fakturering, antal förköpta sopmärken
Bokhylla mindre
20 ¤ 2 st
Metallsäng (hopfällbar)
0 ¤ 0 st
Bokhylla större
40 ¤€ 4 st
Pinnstol
10 ¤ 1 st
Byrå
30 ¤€ 3 st
Schäslong
30 ¤ 3 st
Bäddsoffa
40 ¤€ 4 st
Sidobord, småbord
10 ¤ 1 st
Dubbelsäng (120-200 cm) 40 ¤€ 4 st
Skrivbord
20 ¤ 2 st
Enkel säng (80-105 cm)
20 ¤€ 2 st
Soffbord
20 ¤ 2 st
Fotpall
10 ¤€ 1 st
Soffa 3 sits
50 ¤ 5 st
Fåtölj
20 ¤€ 2 st
Soffa 2 sits
40 ¤ 4 st
Hörnsoffa
60 ¤€ 6 st
Spjälsäng
20 ¤ 2 st
Juniorsäng
20 ¤€ 2 st
Större plastleksak (trampbil) 10 ¤ 1 st
Kontorsstol
10 ¤€ 1 st
Sängbord
10 ¤ 1 st
Madrass (resår)
30 ¤€ 3 st
TV/mediamöbler
30 ¤ 3 st
Madrass (skumgummi)
20 ¤€ 2 st
Utemöbler i plast
10 ¤ 1 st
Matbord
30 ¤€ 3 st
Vitrinskåp
40 ¤ 4 st
Matta > 50 cm
10 ¤€ 1 st
Våningssäng/loftsäng
50 ¤ 5 st

Sopmärken för avlämning av ovanstående avfallsslag kan
förköpas på Mises kontor för 5 ¤/st, märkets värde är 10 ¤.
Exempel: om man vill lämna en byrå för 30 euro enligt mottagningsavgifterna
och har köpt tre förköpta sopmärken som är värda 10 euro styck så har man bara
betalat 15 euro.

Allt det här kan du lämna på
ÅVC utan avgift (när du visar ditt Misekort)
Återvinningsbart avfall
• Glas
• Papper
• Kartong
• Tetror
•	Aluminiumburkar
• Pappersförpackningar
• Metallförpackningar
• Mjuka plastförpackningar så
som påsar och refillpaket
• Hårda plastförpackningar
•	Rent trä

Övrigt avfall
• Elektronikavfall
• Vitvaror (3 st)
•	Farligt avfall så som
måleriavfall, sprayburkar,
oljor, impregnerat virke m.m.
• Porslin och krukor (en hink)
• Planglas/dricksglas (en hink)
• Däck utan fälg (8 st)
• TV-apparater (3 st)

Detta är Mises nya sopmärke. Sopmärket kostar 5 euro men är värt 10
euro vid avlämning på ÅVC.

TIPS: Se till att ha några sopmärken
hemma så slipper du beställa nya
varje gång du ska lämna avfall till
ÅVC. Beställ sopmärkena enkelt på
www.mise.ax.

MOTTAGNINGSAVGIFTER PER SÄCK
Gäller för hushåll med Misekort. Säckarna får max väga 12 kg styck.
Sopmärken för avlämning av brännbart avfall och deponiavfall i
säck kan förköpas på Mises kontor för 5 ¤/st, märkets värde är 10 ¤.
Brännbart avfall 120 l 10 ¤ eller 1 sopmärke€
Deponiavfall 120 l
20 ¤ eller 2 sopmärken€

