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Finn og last ned din
tømmekalender direkte

MILJØNYTT

Vil du være med å spare miljøet ytterligere
kan du laste ned tømmekalenderen for ditt
område direkte fra vår nye nettløsning.

Nye utvidede
åpningstider:
God nyhet til våre kunder. Vi
har utvidet åpningstidene ved
miljøstasjonene. Med virkning
fra 1.oktober 2008 innfører vi en
ukentlig langdag hele året.
Nye åpningstider ved miljøstasjonene blir dermed slik:
Osan: Mandag, Onsdag, Torsdag,
Fredag: 08.00 - 15.00
Tirsdager: 08.00 - 18.00
Storeidøy: Mandag, Tirsdag,
Onsdag, Fredag: 08.00 - 15.00
Torsdager: 08.00 - 18.00
Fjøsdalen: Onsdager:
10.00 - 18.00
Haugen: Alle hverdager:
08.00 - 15.30

MILJØNYTT

MILJØNYTT

www.las-lofoten.no
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Nye nettsider med masse nyttig informasjon
for våre kunder.

www.las-lofoten.no

Vi ønsker dere velkommen til våre
internettsider med nytt design og
nye funksjoner.
På disse nye sidene ønsker vi å gi
deg den info/ service du trenger for
å kunne sortere riktig, levere større
mengder avfall samt informere om
avfall du ikke kan levere på
tømmerutene.
Tømmekalenderene for inneværende
år finner du også for nedlasting.

Lørdag og Søndager er samtlige
miljøstasjoner stengt.

LAS MILJØNYTT

Moskenes - Flakstad - Vestvågøy - Vågan

www.las-lofoten.no

Ny maskin på plass i Storeidøy

Informasjon om vårt arbeid
for et renere miljø.
Ansvarlig utgiver:
Lofoten Avfallsselskap
Pb. 99, 8376 Leknes
Besøksadresse:
Lekneskroken 3, Leknes
Telefon: 76 05 40 30
Telefax: 76 05 40 40

LOFOTEN FÅR EGNE

Daglig leder:
Einar Solvang
Telefon: 76 05 40 31
Redaksjon:
Lofoten Avfallsselskap
Design og produksjon:
Promo Norge Reklamebyrå,
Svolvær
Trykk: Forretningstrykk, Bodø
Opplag: 10.000 eks. som er fulldistribusjon til alle husstander i
medlemskommunene i Lofoten.
Foto forside: Stormberg Plast

Vi har innvestert i ny maskin
til miljøstasjonen på Storeidøy.
Maskinen er av merket JCB og
model 4CX.
Dette er det siste tilskuddet i
utbyttefasen av vårt utstyr som
letter hverdagen for våre
kunder og ansatte.

Trykket på miljøvennlig papir.
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GLASSCONTAINERE
Vi fornyer oss også
på nett. Besøk våre
nye informasjonssider på
www.las-lofoten.no

Ny maskin på plass
på Storeidøy. Dette
letter hverdagen
for våre ansatte
og kunder.

Nye utvidede
åpningstider ved
miljøstasjonene
våre.
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MILJØNYTT
Selskapet har anskaffet 8 nye igloer
som er planlagt utplassert i mars/april.
Dette er moderne returpunkter hvor
husholdningene kan levere glass og
metallemballasje gratis.
Emballasjen må være høvelig rengjort
slik at det ikke blir lukt fra igloene.
NB! Ikke alt glass kan gjenvinnes.
Se eget punkt på hva som ikke skal
legges i igloene.
Ved siden av igloene blir det plassert
en plastdunk med låst lokk. I lokket er
det en spalte der kundene kan putte
ned plastposen som de fraktet glass
og metallemballasjen i.
LAS IKS har gjort avtaler med nærbutikker/kommuner om utplassering
av igloene samt tilsyn med disse, og
varslig til LAS IKS når de er fulle.

Hele Lofoten får returpunkter for

GLASS&METALL
Tekst: Einar Solvang

Lofoten Avfallsselskap IKS utvider tilbudet for
husholdningsabonnentene i Lofoten med helt nye
returpunkt for glass og metallemballasje. Glasscontainerne beregnes utplassert mars/april.

Utbygging Leknes
miljøstasjon
Det er nå gjort vedtak mht utbyggning av våre miljøstasjoner.
Noen av disse skal bygges ut for og utvide funksjon og tjenestetilbudet. I forbindelse med dette er miljøstasjonen ved Storeidøy
det første anlegget som får nytte godt av denne utvidelsen. Videre
er det tilrettelagt oppstart ved miljøstasjonen Osan i 2009.
Mer informasjon og tegninger på våre nye nettsider.
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Den innsamlede glass og metallemballasjen vil bli sendt til gjenvinning
og skaper grunnlag for nye produkter.
Dessuten får vi disse mengdene bort
fra restavfallsdunken, og dermed bort
fra deponi og forbrenningsovn.
Vi håper igloene blir tatt vel imot og at
de blir benyttet til det formål de skal.
Vi har også et sterkt ønske om at
enhver bruker bidrar til at det holdes
ordentlig og rent rundt dem.

Foto: Glassgjenvinning.no

FORELØPIGE
STEDER FOR
UTPLASSERING:
REINE: Leira,
småbåthavna.
RAMBERG: Bunnpris.
BALLSTAD: Spar.
STAMSUND: Ica Nær.
LEKNES: Rimi.
BORG: Spar.
KABELVÅG: Mix kiosken.
SVOLVÆR: Amfi.
• Ved Spar Ballstad
• Ved Ica Nær Stamsund

Foreløpig avtalte steder for
utplassering:

• Ved Rimi på Leknes

• På leira ved småbåthavna på Reine

• Ved Mix kiosken i Kabelvåg

• Ved Bunnpris på Ramberg

• Ved Amfi i Svolvær

• Ved Spar Borg

I tillegg er det mulig å levere glass og
metallemballasje på miljøstasjonene til
Lofoten Avfallsselskap IKS.

Nei takk
Alt som ikke er mat- eller drikkeemballasje som eks. vis krystall,
ildfaste former, keramikk, kopper,
service, speil og vindusglass, porselen,
gryter, malingspann, bildeler og
lignende olje/blekkembalasje.
Kast heller ikke gamle strykejern,
brødristere og sykkelstyrer i igloene.
Glass slippes varsomt ned i containeren, så minst mulig knuses. Bokser
legges mest mulig i hverandre og
klemmes sammen. Se vår nettside
for mer utfyllende returinformasjon:
www.las-lofoten.no
NB! Husk at ildfast glass ikke kan
gjenvinnes, dette må ikke kastes i
glass-igloene da dette skader
gjenvinningsprosessen!

Ny mobil kvern Haugen
Nord

Sør

Vest

Øst

Med denne kverna vil vi kverne trevirke og hageavfall, matavfall og restavfall. Videre vil den kunne kverne plastavfall
som dunker og annen hardplast. Denne tyske kverna er
mobil og har en maskin på dieselmotor 500 hk.
Dette vil sikre oss en mere effektiv hverdag på hoveddeponiet Haugen, samtidig som arbeidet med gjenvinnbare
fraksjoner lettes betraktelig.
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