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Ny sorteringsguide

ÅLANDS
Vik upp
och spara!

Hittar du inte vad du söker i Misebladet?
I Mises fulla sorteringsguide finns fler avfallsslag.
Du hittar den på www.mise.ax

ÅLANDS MILJÖSERV

ÅLANDS MILJÖSERV

OMMUNALFÖRBUNDET
ÅLANDS MILJÖSERVICE

KOMMUNALFÖRB
ÅLANDS MILJÖSE

Varför ska jag sopsortera?

Visste du att
• En konservburk som återvinns spar energi som räcker till 7 timmars tv-tittande.
• En återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn.
• En påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 kilometers bilkörning.
• Återvinn cykeln så sparas lika mycket koldioxid som om du kört bil mellan Mariehamn och Godby
sju gånger! – 12 mil.
• För varje kilo plast som återvinns spar vi en liter olja och två kilo koldioxid.
• Återvinning av ett ton papper sparar energi i ett genomsnittligt hem för sex månader och sparar
7.000 liter vatten.
• Metall och glas kan återanvändas hur många gånger som helst.

Varför är det värdefullt att sortera korrekt? - jo då får vi ett rent material som kan återvinnas.

• En återvunnen aluminiumburk sparar energi motsvarande 1 dygn framför datorn.
• Du kan spara energi motsvarande 38 kokade koppar kaffe på din dagstidning.
• Var tredje pappersförpackning i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna förpackningar.

Vad kan jag göra?
VID INKÖP
– BEHÖVER JAG
DET HÄR?
- VÄLJ PRODUKT UTAN
FÖRPACKNING.

LÄMNA DINA
FUNGERANDE SAKER
TILL RETURHÖRNA,
SECOND HAND, LOPPIS
ELLER SÄLJ PÅ
ANNONS.

SORTERA DITT
AVFALL BRA,
SÅ KAN VI TA
TILL VARA MER
RESURSER.

FÖR ATT MINSKA:
LÄMNA DIN HELA
KAFFEKOPP TILL
SECOND HAND.

SORTERA UT
ÅTERVINNINGS
MATERIAL
ISTÄLLET FÖR
BRÄNNBAR!

MINIMERA
I första hand så ska vi skapa så lite
avfall som möjligt.
Särskilt viktigt är det att minimera
mängden farligt avfall.

ÅTERANVÄNDA
Det avfall som faktiskt finns ska vi återanvända, till exempel genom att skänka bort
gamla saker eller lämna dem till second
hand-butiker.

ÅTERVINNA
När återanvändning inte är möjligt ska
vi återvinna materialet.
Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar.

ENERGIUTVINNA
Energin i avfallet utvinns genom förbränning
till värme och el. Detta görs på särskilda verk
med rökgasrening. Att elda sopor hemma är
olagligt och miljöfarligt.

DEPONERA
Som ett sista alternativ ska deponering
väljas.

Sorteringsguiden
finns på insidan.
Vik upp!

ÖPPETTIDER MISE ÅVC 2020

Meddela Mise!

Hammarlandsvägen 817, Svinryggen Jomala
Måndag-fredag
12:00-18:00
Lördag		
10:00-15:00
Stängd röda dagar, 9 juni, midsommar och julafton. Nyårsafton öppet 10:00-15:00.
Du vet väl om att du får lämna trädgårdsavfall till Mise ÅVC utan extra avgift under
hela året. Upp till 1 bilsläp (8 säckar) får lämnas per gång.

Sopmärken
Säckar med brännbart och grovavfall kan avlämnas mot sopmärken. Förköpta
sopmärken kan beställas på www.mise.ax, via tel: 23 844 eller direkt på kontoret,
Fabriksgatan 8. Du kan även köpa dem på plats vid Mise ÅVC eller Misebilen.
Obs! Endast kortbetalning.

Har du köpt eller sålt hus
eller bytt avfallskärl? Kom
ihåg att meddela Mise så
att din faktura blir rätt.
Tänk på att också alla fritidshus ska anmälas, även
om de står tomma.
Behöver du ett nytt
Misekort, kontakta
din disponent om
du bor i lägenhet.
Övriga kan kontakta
Mises kundtjänst.

Misebilen

Misebilen kör inte röda dagar, 9 juni,
midsommar, julafton och nyårsafton.

TURLISTA MARIEHAMN OCH JOMALA

TURLISTA SKÄRGÅRDEN OCH GLESBYGD

Måndagar
16:00-16:30
16:45-17:15
17:30-18:00
18:15-18:45
19:00-19:30

Vikingterminalen
Lervik
Baltichallen
Stadshuset
S-market, norra parkeringen

Lumparland, Klemetsby
Första torsdagen i månaden kl. 16:00-18:00
Avvikande tur: torsdag 30.4 (istället för 7.5)

Tisdagar
16:00-16:30
16:45-17:15
17:30-18:00
18:15-18:45
19:00-19:30

Österledens parkering
Strandnäs skola
Österkulla daghem
Hantverkargränd, Jomala
Maxinge, södra parkeringen

Kökar, Karlby brandstation
Andra torsdagen i månaden kl. 13:00-14:30
Avvikande tur: torsdag 7.5 (istället för 14.5)
Extra tur: torsdag 30.7
Hammarland, Kattby
Tredje torsdagen i månaden kl. 16:00-18:00
Avvikande tur: torsdag 14.5 (istället för 21.5)
Sottunga, vid affären
Fjärde torsdagen i månaden kl. 14:00-15:45
Avvikande tur: onsdag 30.12 (istället för 24.12)
Extra tur: fredag 10.7
Med reservationer, se aktuell turlista på www.mise.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

