samhällsinformation

ÅVC – öppet nästan jämnt

KOMMUNALFÖRBUNDET
ÅLANDS MILJÖSERVICE

Från och med den 1 januari 2015 håller bägge Mises
återvinningscentraler öppet mer än någonsin.
ÅVC har stängt röda dagar, 9 juni, midsommarafton och julafton.

MISEBLADET FEBRUARI 2015

Öppettider

ÅVC ÖDANBÖLE, Hammarlandsvägen 817, Jomala
Vardag: 12:00-16:00, Tisdag 12:00-18:00
Lördag: 12:00-16:00
OBS! Oktober-april varannan lördag jämna veckor,
maj-september varje lördag.
Ödanböle har stängt påsklördagen 4 april och
28-31 december 2015.

ÅVC NORRBÖLE, Skogshyddsvägen 13, Mariehamn
Måndag: 12:00-19:00
Tisdag-fredag: 12:00-17:00
Lördag: 10:00-14:00
Avvikande öppettider 31 december 2015 kl. 10-14.
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Lämna saker till returhörnan!
I returhörnan i Ödanböle kan du gratis hämta och lämna CD/DVD
skivor, böcker, små husgeråd, små elektronik och leksaker. Större
föremål och textilier tar vi tyvärr inte emot. Det du lämnar ska vara
helt, rent och fungerande.

KOMMUNALFÖRBUNDET
Alla byggnadsägare är skyldiga att anmäla sina bostäder och
fritidsbostäder inom Mises medlemskommuner. Anmälan
kan
ÅLANDS
MILJÖSERVICE
göras per telefon, e-post eller besök på Misekontoret.
Anmäl din byggnad

KOMMU
ÅLAND

Kontakta Mise
Har du frågor gällande din avfallshantering, kontakta oss!

Telefontider: vardagar 9-17 Besökstider: mån-ons 08:30 -11:30

Informationsblad till de boende i medlemskommunerna
hammarland, joMala, kökar, lumparland,
mariehamn, sottunga

En tia för en femma

Det här är Mises sopmärke som du
klistrar på möbler eller säckar som
ska lämnas till återvinningscentraler
– både stationära och mobila (Misebilen). Sopmärket kostar 5 euro men är
värt 10 euro vid avlämning till ÅVC.
TIPS: Se till att ha några sopmärken
hemma så slipper du beställa nya
varje gång du ska lämna avfall. Beställ
sopmärken enkelt på www.mise.ax,
de kan också köpas direkt från Misekontoret eller beställas per telefon.
OBS! Sopmärken är enbart till för
avlämning vid ÅVC och Misebilen
och ersätter inte den ordinarie sophämtningen.

Trädgårdsavfall året runt
ÅVC Ödanböle tar nu emot trädgårdsavfall året runt mot avgift.
Upp till fyra säckar: ett sopmärke – 5 euro (utan sopmärke 10 euro)
Ett släp: två sopmärken – 10 euro (utan sopmärke 20 euro)
Trädgårdsavfall sorteras enligt följande:
• Kvistar, grenar, ris
•	Löv, gräs
Trädgårdsavfall tömmer du själv ur bilsläp och säck på anvisad plats.

Avgiftsfri insamling av trädgårdsavfall
9 maj och 3 oktober på ÅVC Ödanböle

Hushåll med Misekort kan under insamlingsevenemangen lämna upp
till ett bilsläp ris & kvistar eller 8 säckar (à 120 l) med löv & gräsklipp
utan avgift.

Sväng in på vägen
Du vet väl att alla hushåll med Misekort kan lämna in återvinningsmaterial till återvinningsstationerna vid Kantarellen och S-Market i
Jomala!
Misekortet fungerar som din nyckel för att öppna containrarna.
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Misebilen i alla kommuner
Den mobila återvinningscentralen Misebilen rullar vidare under 2015.
Misebilen börjar även med ruttkörning i Hammarland med start 19 mars.
Mariehamn/Jomala rutten utökas med ytterligare en plats,
Maxinges södra parkering.

Turlista för Misebilen 2015
Misebilen kör inte röda dagar, 9 juni, midsommarafton och julafton.
Lumparland
Klemetsby

Första onsdagen i månaden
16:00-18:00		

Sottunga
Sottunga affär

Sista onsdagen i månaden
14:30-16:00

Avvikande tur:

16 dec istället för 23 dec

Extraturer:

15 juli och 12 aug

Kökar
Karlby brandstation

Andra torsdagen i månaden
13:00-14:30

Avvikande tur:
		

7 maj istället för 14 maj,
6 aug istället för 13 aug

Extra turer:

23 juli och 27 aug

Hammarland
		
Kattby, fd. vägstation
Mariavägen, fd. reningsverket
Hugos, parkeringen

Tredje torsdagen i månaden
Start 19 mars
16:00-16:45
17:00-17:45
18:00-18:30

Mariehamn/Jomala
Fabriksgatan 8   	
Vikingaterminalen                 
Baltichallen                          
S -markets norra parkering

Måndagar
16:00-16:30
17:00-17:30
18:00-18:30
19:00-20:00

Mariehamn/Jomala
Tisdagar
Österleden (norr om Select)
16:00-16:30  
Strandnäs skola (St Mårtensgården) 17:00-17:30
Österkulla daghem
18:00-18:30
Kantarellen, nordöstra parkering
19:00-19:30
Maxinge, södra parkering
19:30-20:00
Till Misebilen kan du lämna återvinningsmaterial, farligt avfall, upp till 10
liter med porslin, planglas och keramik utan avgift. Säckar med brännbart och deponi kan avlämnas mot avgift.
Möbler, stora mängder och/eller skrymmande avfall ska i första hand
lämnas till återvinningscentralerna i Ödanböle och Norrböle.

