SAMHÄLLSINFORMATION

ÖPPETTIDER ÅVC 2017
Återvinningscentralen håller stängt röda dagar, 9 juni,
midsommarafton och julafton.
Mise ÅVC
(Hammarlandsvägen 817, Svinryggen Jomala)
Måndag-fredag 12:00-19:00
Lördagar
10:00-15:00
Glöm inte

Misekortet
KOMMUNALFÖRBUNDET
Det här kan du lämna avgiftsfritt på ÅVC
ÅLANDS
MILJÖSERVICE
• Återvinningsmaterial; plast,
metall, tidningar/papper,
pappersförpackningar, kartong/well, tetror, glasförpackningar,
aluminiumburkar.
• Elektronikavfall; ljusslingor, leksaker med batteri, dator,
musikspelare, kyl, frys, tvättmaskin,
• Farligt avfall; målfärg, oljor, sprayburkar, kemikalier.
• 10 liter trasigt porslin, planglas och keramik, samt upp till ett
personbilssläp med trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall tömmer
du själv ur bilsläp och säck på anvisade platser.
Det här kan du lämna mot avgift/sopmärken på ÅVC
• Byggavfall (ej Misebilen)
• Möbler (ej Misebilen)
• Brännbart avfall i säck
• Övrigt grovavfall i säck

En tia för en femma med våra sopmärken

MISEBLADET MARS 2017

Misekortet

– din nyckel till avfall

ÅLANDS MILJÖS

ÅLANDS MILJÖS

Köp sopmärken i förväg om du har brännbart, grovavfall eller möbler
så går ditt besök snabbare! Med förköpta sopmärken blir det hälften
billigare! Ett sopmärke är värt 10 euro men kostar bara 5 euro. Du kan
beställa sopmärken på www.mise.ax, köpa från Mises kontor eller
beställa från kundtjänst.

Lämna sportutrustning till Idrottsbanken

Vi vill påminna om att Mise tillsammans med Ålands Idrott fortsätter
att samla in sportutrustning till Idrottsbanken. Hos Idrottsbanken får
vem som helst gratis låna utrustning för att komma igång med motion
eller sport. Tillsammans minskar vi avfallsmängderna och ökar idrottandet!

KOMMUNALFÖRBUNDET
ÅLANDS MILJÖSERVICE

Så här funkar Idrottsbanken:
• Misebilen och MiseReturen på Mise ÅVC tar emot
sportutrustning i gott skick.
• Mise förmedlar utrustningen till Ålands Idrott.
• Ålands Idrott lånar sen ut till de som behöver, se mer på
www.alandsidrott.ax

Misekontoret
Fabriksgatan 8, 22100 Mariehamn. Tel. 23 844, info@mise.ax, mise.ax
Öppettider: mån-tors 09:00 -15:00, fredag 9:00-12:00
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MOBIL ÅVC

Misekortet – din nyckel i renhållningssystemet

När du har anmält din bostad till Mise får hushållet ett Misekort. Hyr
du ut bostaden ska Misekortet finnas hos hyresgästen.
Misekortet är din nyckel till Mises bemannade återvinningscentral
(ÅVC). Du använder kortet för att öppna bommen till rampen på Mise
ÅVC Svinryggen. Misekortet behövs även vid återvinningsstationerna i din kommun, vid Kantarellen och S-Market i Jomala och då du
besöker Misebilen. Varje hushåll ska ha ett eget kort.
Om du har tappat bort ditt Misekort eller inte fått det, kontakta
Mises kundtjänst. Är du hyresgäst kontakta din disponent för att få
Misekortet.
Utan Misekort tillkommer en avgift på 5€.

MiseReturen

MiseReturen är en returhörna vid Mise
ÅVC Svinryggen där du kan hämta
och lämna till exempel skivor, böcker,
husgeråd, elektronik och leksaker.
MiseReturen finns till höger efter
grinden. Det du lämnar ska vara helt,
rent och fungerande.

Nu blir vi fler som sorterar

Hösten 2017 kommer Mises renhållningssystem att förändras.
Vilken renhållningstjänst du får styrs enligt var du bor. Detta
innebär att över 85 procent av hushållen i våra medlemskommuner
äntligen får möjlighet att minst sortera ut brännbart, bioavfall, plastförpackningar och kartong vid husknuten genom fastighetsnära
avfallshämtning i 4 fackskärl på fasta Åland.
De hushåll som i första hand berörs av förändringen är de som nu har
1 facks- eller 2 fackskärl. I och med det nya systemet får dessa välja
mellan 4 eller 8 fack. Har du redan 8 fackssortering och vill fortsätta
med det så kommer du inte att känna av några större förändringar.
De som bor i lägenhet berörs inte heller i någon större omfattning.
Mer information kommer under året.

Träffa Mise i vår

17-18 mars – Mise på Ålandsmässan
1 april – Invigning av Mises nya ÅVC på Svinryggen
22 april – Trädgårdsbytardag på Mise ÅVC
24 april – Skräpplockardagen
13 maj – Återbruksdagen i Mariehamn
10 juni – Together 4 Life, motionslopp i kampen mot cancer

Vi ses på
evenemang
nära dig!

Turlista Misebilen 2017

Den mobila återvinningscentralen Misebilen rullar vidare i alla medlemskommuner och gör det lättare för dig att lämna avfall.
Lumparland, Klemetsby
Första torsdagen i månaden kl. 16:00-18:30
OBS - förlängd tid!
Kökar, Karlby brandstation:
Andra torsdagen i månaden kl. 13:00-14:30
Extra turer: fredag 30 juni och fredag 28 juli
Hammarland
Tredje torsdagen i månaden
16:00-16:45 Kattby fd vägstation
17:00-17:45 Mariavägen, fd reningsverket
18:00-18:30 Hugos parkering
Sottunga, vid affären
Fjärde torsdagen i månaden kl. 14:30-16:00
Avvikande tur: fredag 19 maj (istället för 25 maj)
Extraturer: fredag 2 juni och fredag 14 juli
Mariehamn Jomala
		
Måndag

Tisdag

Onsdag

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

Österleden
Strandnäs skola
Österkulla daghem
Kantarellen
Maxinge

Vikingahallen
Lervik
Stadshuset
Stadshuset
Stadshuset

Fabriksg.8
Vikingterminalen
Baltichallen
S-market
S-market

Till Misebilen kan du lämna avfall upp
till vad som ryms i en personbil. Såsom
återvinningsmaterial och farligt avfall
samt upp till 10 liter porslin, keramik
och dricksglas.
Misebilen kör inte röda dagar, 9 juni,
midsommarafton och julafton.

Priser och sorteringsguide finns
på www.mise.ax!

Meddela Mise!
Har du köpt eller sålt hus eller bytt avfallskärl? Kom ihåg att meddela
Mise så att din faktura blir rätt. Tänk på att alla fritidshus ska anmälas,
även om de står tomma. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan.

