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Ny Renovatør  
 

Kontrakten for innsamling av avfall går ut 31. august. IRS har nå gjennomført en god 
anbudsprosess og fra 1. september vil ny renovatør overta. Reno Norden gjør en god jobb i dag 
og vi har forventninger til at Norsk Gjenvinning Renovasjon vil videreføre innsamlingen i neste 
etappe med stor grad av presisjon og punktlighet. 
 

 

Samarbeid og utdeling av beholder 
 

Vi har kommet godt i gang med forarbeidet og flere i Flekkefjord-, Kvinesdal- og Lund Kommune 
har allerede inngått avtaler om samarbeid med fellesbeholder. Er du interessert i samarbeid ta 

kontakt med naboene dine.  Når dere har blitt enige ring 38 32 60 80. Vi prøver å få utført mest 
mulig fellesløsninger før beholdere blir levert ut til de øvrige husholdninger. 
 
Alle vil motta et info-brev i en plastlomme som renovatøren klistrer, på avfallstativet ditt, minst 2 
uker før beholderne blir satt ut hos deg. Du får viktig informasjon om beholder, fraksjoner og 
sorteringsveiledning pluss: 3 klistermerke «ta med stativ»,  
    1 klistermerke «skal brukes til plastavfall» og  
    1 klistermerke «ja takk, rød beholder» til farlig avfall. 
Du bestemmer selv hvor mange og hvilke stativ vi skal ta i retur. Men husk at det kun er til 
plastinnsamling stativ skal brukes. 
 

Alle beholdere blir satt ned der vi forventer at de skal står ved neste tømming. Plasserer du 

beholderne et annet sted, må du selv huske å trille fram beholderne før kl. 06.00 

hentedagen, eller kvelden før. 
 

 

Boligrenovasjon 
 

Har du et bolighus eller leilighet som ikke vil være bebodd i minst 6 måneder? Pusser du opp 
huset eller har du flyttet til en annen boplass? Dersom huset står helt tomt og ikke blir benyttet til 
tilfeldig overnatting har du mulighet til å søke om fritak for renovasjonsavgiften. Dette gjelder ikke 
for bolig som benyttes deler av året (sommer-/sesongbolig) eller fritidseiendommer.  
Du må ha betalt boligrenovasjon sammenhengende minst i ett år for å få fritak. Søknadsskjema 
finnes også på hjemmesiden vår www.erikstemmen.no 
 
 

 Miljøstasjon 
 

Det finnes 2 faste miljøstasjoner: Erikstemmen i Flekkefjord og Netland & Sønner i Kvinesdal samt 
10 stoppesteder for den mobile miljøstasjon. 
 

Flekkefjord Kommune : Sira(Lendemoen), Gyland(v/stasjonen), Hidra(Fiskerihavna), Åna 
Sira(P-plass v/kirken) 

Kvinesdal kommune: Gjemlestad(v/Dammen), Kvinlog(v/bensinstasjonen) 

Lund kommune:  Malåna, Eik(v/treskofabrikken), Ualand(v/idrettsplassen) 

Sirdal kommune:  Ålevik, Sinnes(v/veistasjonen) 
 
Se oversikten i tømmekalenderen eller www.erikstemmen.no 
 

Bruk verdikuponger som er vedlagt i tømmekalenderen. Det er 2 kuponger à 150,- kr. For disse 

kan du levere 2 ganger avfall inntil 2m
3
 eller et lass inntil 4m
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