samhällsinformation

Turlista för vår mobila
återvinningscentral (Mobil ÅVC) 2012
finström
Varje helgfri torsdag Mattssons i Godby
Varje helgfri lördag, april-okt
hammarland
Varje helgfri måndag	Hammarbo

kl. 16-18
kl. 10-12

kl. 16-18

jomala
Tisdag
3 jan
Kantarellen
Tisdag
7 feb
Kantarellen
Tisdag
6 mars Kantarellen

kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18

lumparland
Tisdag 10 jan
Tisdag 14 feb
Tisdag 13 mars
Tisdag 10 april
Tisdag 15 maj
Tisdag 12 juni
Tisdag 10 juli
Tisdag 14 aug
Tisdag 11 sep
Tisdag
9 okt
Tisdag 13 nov
Tisdag 11 dec

kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18
kl.16-18

sottunga
Onsdag 25 jan
Onsdag 29 feb
Onsdag 28 mars
Onsdag 25 april
Onsdag 30 maj
Onsdag 27 juni
Onsdag 25 juli
Onsdag 29 aug
Onsdag 26 sep
Onsdag 31 okt
Onsdag 28 nov
Onsdag 19 dec

Klemetsby
Klemetsby
Klemetsby
Klemetsby
Klemetsby
Klemetsby
Klemetsby
Klemetsby
Klemetsby
Klemetsby
Klemetsby
Klemetsby
Sottunga
Sottunga
Sottunga
Sottunga
Sottunga
Sottunga
Sottunga
Sottunga
Sottunga
Sottunga
Sottunga
Sottunga

kl.14.30-16
kl.14.30-16
kl.14.30-16
kl.14.30-16
kl.14.30-16
kl.14.30-16
kl.14.30-16
kl.14.30-16
kl.14.30-16
kl.14.30-16
kl.14.30-16
kl.14.30-16

Besök vår
mobila
ÅVC
I vår mobila återvinningscentral kan
du lämna samma
sorts avfall som till
en stationär ÅVC,
d.v.s. metall, rent
trä, impregnerat
trä, porslin/keramik
(en hink), planglas/
dricksglas (en hink),
lysrör, elektronik
och annat farligt
avfall.

Öppettider
för bemannade
KOMMUNALFÖRBUNDET
återvinningscentraler (ÅVC)
ÅLANDS
MILJÖSERVICE
2012
Återvinningscentralen i JOMALA
Tisdagar 12-18
Lördagar 13-16 (april-oktober)
Återvinningscentralen i MARIEHAMN
Måndag 12-17
Tisdag 12-19
Onsdag 12-17
Torsdag 12-17
Fredag 12-17
Lördag 10-14

Du kan också
lämna brännbart
restavfall sorterat i
säck, antingen med
sopmärke eller mot
faktura.

Återvinningscentralen på Kökar (Flattö)
Onsdagar ojämn vecka 13-14
januari-maj, sep-dec.
Varje onsdag 13-14
juni-augusti

Stora mängder och
skrymmande avfall
ska lämnas till återvinningscentralen.

Ändringar kan ske under året.

Ändringar kan ske
under året. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Åter
Vinn

ÅLANDS MILJÖS

Återvinningscentralerna håller stängt röda dagar, 9 juni,
midsommarafton och julafton.

Mycket av det vi använder
kan användas igen, till samma
produkter eller till något helt
annat. När vi återvinner material sparar vi på jordens resurser. Det du lämnar åter vinner
både du och miljön på.

ÅLANDS MILJÖS
TURLISTA FÖR VÅR MOBILA
ÅTERVINNINGSCENTRAL
Nu kommer vi till dig!

Kom i håg att ta med
ditt Misekort!

Den mobila Återvinningscentralen
håller stängt röda
dagar, 9 juni, midsommarafton och
julafton.
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Informationsblad till de boende i medlemskommunerna
finström, hammarland, joMala, kökar, lumparland,
mariehamn, sottunga

Välkommen till
våra återvinningscentraler
På återvinningscentralerna (ÅVC) kan du enkelt lämna det
mesta av ditt avfall. Återvinningscentralerna är bemannade,
och personalen svarar gärna på dina frågor.

Allt det här kan du lämna på
ÅVC utan avgift (när du visar ditt Misekort)
Återvinningsbart avfall
Övrigt avfall
• Glas
• Elektronikavfall
• Papper
• Vitvaror
• Kartong
• Farligt avfall så som
• Tetror
måleriavfall, sprayburkar,
• Aluminiumburkar
oljor, impregnerat virke m.m.
• Pappersförpackningar
• Porslin och krukor (en hink)
• Metallförpackningar
• Planglas/dricksglas (en hink)
• Mjuka plastförpackningar så • Däck utan fälg (8 st)
som påsar, glad pack, styrox mm.
• Hårda plastförpackningar
• Rent trä

återvinnas till 100%

Aluminium kan
om och om igen utan att dess egenskaper försämras. Att återvinna aluminium kräver bara 5%
av den energi som skulle gå åt till att utvinna ny
aluminium.

Källa: skultunafolie.se

Pappersfibern går att

återvinna 5-7 gånger
och återvinning ger en betydande
energibesparing.
Källa: www.recycling.se

Det här kan du lämna på ÅVC mot avgift
Brännbart restavfall, deponiavfall och grovavfall (t.ex. möbler) ska
sorteras skilt och betalas enligt Mises prislista. Prislistor finns på Mises
hemsida www.mise.ax och på återvinningscentralerna.

Om alla på Åland lämnar in sina kapsyler till återvinning räcker stålet till

Sopmärken eller faktura
Brännbart restavfall sorterar du i sopsäckar, och avgiften betalas antingen
genom att klistra på ett förköpt sopmärke eller genom faktura.

6 nya personbilar. Varje år!
Källa: www.recycling.se (omräknat till åländska förhållanden)

Sopmärken säljs på Mises kontor till en kostnad av 5 €/st. Med sopmärke blir kostnaden per säck lägre jämfört med att lämna mot faktura.
Mot faktura kostar det 10 € att lämna en säck brännbart restavfall.
Kontoret håller öppet måndag - onsdag kl. 9-12.

Du som bor i lägenhet eller
hyr ett hus, kontakta disponenten/hyresvärden om du
har tappat bort ditt Misekort.

Kom ihåg att anmäla din byggnad till Mise!
Vid flytt, nybyggnation eller köp av byggnad (gäller både fritidsbyggnad och fastboende) ska du göra anmälan till Mise. Du ska
även meddela när du säljer en byggnad.
Om ingen anmälan till Mise görs
Om en byggnadsägare inte har meddelat sin byggnad till Mise
och därmed inte betalat avgift kommer avgiften att faktureras
retroaktivt när byggnaden läggs in i Mises register.
Anmälan om byte av serviceval
En justeringsmånad gäller när du byter serviceval. Vill du veta
mer om de olika servicevalen, kontakta Mises kundtjänst eller gå
in på vår hemsida www.mise.ax.
Förlängning av befrielse
Om du har beviljats befrielse från avgift, kom ihåg att befrielsen
måste förlängas inför varje nytt kalenderår. Gör du ingen anmälan om förlängning får du en faktura.

Lämna allt på samma gång
När du besöker återvinningscentralen i Jomala kan du samtidigt lämna
avfall till Ålands Problemavfall eller  Svinryggens Deponi. För mer information kontakta respektive bolag.

Misekortet
Kom ihåg att visa ditt Misekort
för personalen när du besöker ÅVC. Misekortet som
skickades ut inför 2010 gäller
fortfarande.
Om du inte fått ditt Misekort,
kontakta Mises kundtjänst.

Viktigt att veta

Vid tillverkning av grönt glas används t.ex.

90 % krossglas.

Allt insamlat glas används till nytt glas och
till isoleringsmaterial såsom glasull eller
microfiller inom betongindustrin.
Källa: www.recycling.se

Bostäder som hyrs ut
Det är alltid byggnadsägaren som ansvarar för avfallshanteringen
oavsett om han/hon bor där själv eller hyr ut. Därför är det
ägaren till byggnaden som faktureras avgiften till Mise. Är det
ett fastighetsbolag som är ägare är det bolaget som faktureras.
Mise skickar Misekort till fastighetsbolaget/byggnadsägaren
som sedan delar ut dem till hyresgästerna.
Avgifter 2012
Mises avgifter för 2012 fastslogs på höststämman 21.11.2011.
Avgifterna finns på hemsidan. Information om avgifterna ges
också av Mises kundtjänst, tel 23 844.
Kommunal renhållningsmyndighet
Mise är en kommunal renhållningsmyndighet vilket innebär att
Mise övertagit renhållningsansvaret från medlemskommunerna.

