Til hytteeiere i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik:

Informasjon om
renovasjonsordningen
i Drammensregionen
I denne brosjyren kan du lese mer om:
• Avfallsordningen
• Henteperioder 2012
• Gjenvinningsstasjoner
Renovasjonsselskapet
for Drammensregionen IKS

AVFALLSORDNINGEN
Som hytteabonnent hos RfD får du hentet følgende avfall ved hytta:
• matavfall
• restavfall
• papiravfall
På returpunktet leverer du:
• glassemballasje
• metallemballasje
• plastemballasje
• klær og sko
På gjenvinningsstasjonen leverer du:
• store gjenstander
• bygningsavfall
• farlig avfall
• elektrisk og elektronisk avfall
Hytteeiere kan fritt bruke alle returpunkter og gjenvinnings
stasjoner i regionen.

Beholderne blir ikke tømt
utenom henteperioden!
Bruker du hytta utenom perioden du har renovasjon
fra RfD? Da må du enten ta med deg avfallet hjem eller
sjekke muligheten for å bestille helårsrenovasjon.
Vennligst ikke kast avfall i andres hyttebeholdere
eller i beholderne til de fastboende.

Følg oss på Facebook

Engasjer deg i lokale miljøspørsmål og lik RfD på Facebook!
Besøk oss på Facebook.no/RfDmiljo

Henteperioder 2012
Matavfall og restavfall:
Vi starter å hente matavfall og restavfall mellom 10. april og 20. april.
I april, mai, september og oktober henter vi mat- og restavfall hver
14. dag. I juni, juli og august henter vi mat- og restavfall én gang
hver uke.
Papiravfall:
Vi starter å hente papiravfall mellom 10. april og 4. mai.
Papiravfall blir hentet hver fjerde uke.
Siste henteperiode for matavfall og restavfall i 2012 blir mellom
22. oktober og 2. november. Siste henteperiode for papiravfall blir
mellom 8. oktober og 2. november.
Hentedagen er avhengig av hvilken renovasjonsrute området hører til.

BRUK MILJØVENNLIG
MATAVFALLSBØTTE MED
BIOPOSER:
I Drammensregionen sorterer vi ut
matavfallet, slik at det kan gjenvinnes til
kompostprodukter. Nå kan du få matavfalls
bøtte og bioposer til å bruke på hytta.
Utstyret er luftet, slik at vannet i matavfallet
fordamper. Jo mindre fuktighet, jo mindre
lukt. Med matavfallsbøtte og nedbrytbare
bioposer blir det enklere å kildesortere
matavfallet - til beste for miljøet.
Matavfallsbøtte og bioposer kan du få her:
• på våre gjenvinningsstasjoner
• på kommunenes servicetorg
• hos oss i RfD, Nedre Torggate 18A i
Drammen

Gjenvinningsstasjoner
RfD har syv gjenvinningsstasjoner som ligger i kommunene
Drammen, Røyken, Sande, Svelvik, Lier, Modum og Nedre
Eiker. Du kan fritt benytte alle våre gjenvinningsstasjoner.
Det koster ingenting ekstra – du har allerede betalt via
renovasjonsgebyret. På gjenvinningsstasjonen kan du
levere alle typer avfall, bortsett fra matavfall.

Åpningstider 1. april – 31. oktober 2012:
Mandag
Drammen

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

7.30-20

7.30-18

7.30-20

7.30-18

7.30-15.30

9-16

Røyken

7-20

12-18

7-15

12-20

7-15

9-16

Sande

14-20

14-20

Stengt

Stengt

Stengt

9-16

Svelvik

Stengt

Stengt

12-18

12-20

Stengt

9-16

Gjenvinningsstasjonene holder stengt pinseaften, alle helligdager og lørdager i juli.

Drammen gjenvinningsstasjon (Lindum)
Lerpeveien 155, 3036 Drammen
Røyken og Hurum gjenvinningsstasjon
Follestad Industriområde, 3474 Åros (Røyken)
Sande gjenvinningsstasjon (Lersbryggen)
3070 Sande
Svelvik gjenvinningsstasjon
Vannverksveien, 3060 Svelvik
For mer informasjon besøk oss på www.rfd.no. Du kan også kontakte vår
kundeservice på telefon 32 04 97 00 mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00.
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)
Nedre Torggate 18A,
Postboks 154 Bragernes, 3001 Drammen
Telefon: 32 04 97 00
www.rfd.no
Renovasjonsselskapet
for Drammensregionen IKS

