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Utlåning av återvinningsskåp ”Miljöstation”

Återvinningsskåpen (2 st) har införskaffats för att förbättra källsorteringen och minska
mängden avfall vid olika evenemang ex mässor, sportevenemang, ”mindre” festivaler.
Skåpen är inköpta av Emmaboda Energi, Tekniska kontoret och Möjligheternas Hus.

Utlåning och hämtning
Arrangörer för olika evenemang får låna återvinningsskåpen och avfallskärl kostnadsfritt.
Kontakta Emmaboda Energi 0471-24 97 50 eller 24 97 74 i god tid innan evenemanget för
mer information och planering av hämtning etc.
Om det behövs hjälp med transport till och från evenemanget ska det meddelas i god tid
innan.
Skåpen förvaras i Emmaboda Energis förråd på Industrigatan.
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Återvinningsskåpen
Sortering sker i 4 st säckar per skåp (125 alt 160 liters) d.v.s. det är plats för 4 fraktioner i
varje skåp. Det finns inkastluckor på båda sidorna (8 st per skåp).
Säckar införskaffas av arrangören.
Storlek: 145 cm brett, 51 cm djupt, 145cm högt.
Skåpen är tunga men de går att förflytta med handtruck eller några starka personer.
Skåpen öppnas med nyckel. Nyckeln hänger inne i återvinningsskåpet vid låset av de stora
öppningsluckorna. Sträck in handen i en inkastlucka i mitten för att nå nyckeln.

Sortering
Man väljer själv vilka fraktioner man vill använda sig av.
Ex Pant, Plastförpackningar, Glasförpackningar, Metallförpackningar, Pappersförpackningar, Glas/metall, Brännbart

Fraktionsskyltarna är utbytbara.
Bestäm innan vilka fraktioner ni vill ha, så märks de upp efter era önskemål.
Det är arrangörens ansvar att se till att sorteringen sköts och att säckar byts vid behov under
evenemanget. Säckar införskaffas av arrangören.

Tömning
Arrangören ansvarar själv för att skåpets fraktioner töms.
Exempelvis: pantflaskor pantas,
förpackningsmaterial lämnas på återvinningscentralen
brännbart restavfall/hushållsavfall läggs antingen i container (som arrangören
hyr och töms av renhållningsentreprenör) eller i egna/lånade avfallskärl som
töms med den ”vanliga” sopbilen.
OBS! Brännbart ”hushållsavfall” kan inte lämnas på återvinningscentralen. Om det krävs en
extratömning av avfallskärl av den vanliga sopbilen ska detta planeras med Emmaboda
Energi.

Återlämning
Efter evenemanget ska skåpen återlämnas i samma skick. De ska vara tömda och rengjorda
så att de direkt kan användas vid annat evenemang. OBS! Se till att nyckeln är med tillbaka.

Tack för att ni vill bidra till en bättre sortering och minskning av avfallet i
Emmaboda Kommun!
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