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Sortera så här
I eget avfallskärl

tIll återvInnIngsstatIonen

tIll ekopunkten

Bioavfall i svart påse
- Matrester utan förpackning
- Blöjor och bindor
- Strö från smådjur
- Tepåsar och kaffesump med filter

Energiavfall i ljus påse
- Tomma livsmedelsförpackningar (plast, papper, 

kartong, styrox)
- Hushållspapper
- Små plastföremål, som disk- och tandborstar
- Textiler

Glas 
 
 
 

Deponiavfall

Metall

Papper

Batterier

Kartong  
(end. på en del av ekopunkterna)

Energiavfall

Trä
Metall

Glas

Papper

Kartong

Farligt avfall
El- och elektronikskrot
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Farligt avfall innehåller 
ämnen som redan i liten 
mängd kan vara skadliga 

eller farliga för människan och 
miljön. Farligt avfall är märkt 
med rödkantade varningsmär-
ken, som beskriver produktens 
egenskaper. På gamla förpack-
ningar kan märkningen va-
ra orangefärgad. Även olika 
skönhetsprodukter klassas som 
farligt avfall, till exempel par-
fymer, krämer och nagellack. 

Farligt avfall ska förvaras i 
sin egen förpackning, så att av-
fallet kan hanteras på rätt sätt. 
Om man inte vet vad kärlet 
innehåller måste man berätta 
det åt stationsskötaren och ge 
det direkt till honom.

- Man får inte blanda farligt 
avfall med annat avfall, efter-
som ämnena kan reagera sin-
semellan. Om man sorterar 
farligt avfall fel kan det orsaka 
farliga situationer, till exempel 
bränder, varnar Ekorosks arbe-
tarskyddschef Asta Silvanne.

Även trassel, papper, torv 
och annat som man använt för 
att suga upp farligt avfall med 
klassas som farligt avfall. Tom-
ma förpackningar för farligt 
avfall är däremot inte farligt 
avfall i sig, de kan sorteras en-
ligt förpackningens avfallsslag.

Man ska inte förvara farligt 
avfall där hemma särskilt länge 
eftersom förpackningen kan 
börja läcka med tiden. Det här 

kan ske med farligt avfall både 
i fast form, som ackumulato-
rer, och med flytande ämnen, 
kärlet kan bli skört.

Återvinningsstationerna 
tar inte emot medicinskt av-
fall, nödraketer eller spräng-
ämnen. Mediciner ska lämnas 
till apoteket, nödraketerna till 
försäljaren och när det gäller 
sprängämnen ska man kontak-
ta polisen.

Farligt avfall är  
faktiskt farligt

	 •	Spillolja	och	oljigt	avfall	(oljigt	trassel,	oljefilter)
	 •	Bilbatterier	och	ackuvätskor
	 •	Mål,	lim,	lack	och	skönhetskemikalier
	 •	Lysrör	och	energisparlampor
	 •	Batterier	(även	till	mobiltelefoner	och	andra	elektriska	apparater)
	 •	Lösningsmedel	(t.ex.	terpentin,	tinner,	aceton,	bensin)
	 •	Växtskydds-	och	bekämpningsmedel
	 •	Svavel-	och	saltsyra
	 •	Kylaggregat	(som	innehåller	freon	och	ammoniak)
	 •	Impregnerat	trä	(tryckimpregnerat,	grönt	saltimpregnerat	eller	brunt	impregnerat	med	kreosot)
	 •	Bromsvätska	och	växellådsolja
	 •	Stötdämpare
	 •	Förpackningar	med	silikon	och	uretan	(Obs!	Även	tomma)
	 •	El-	och	elektronikskrot

återvinningsstationerna tar emot följande typer av farligt avfall:

varningsmärken för farligt avfall

Miljöfarligt
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Avfallshantering 
är miljöarbete
Avfallshanteringens karaktär har förändrats helt under 
gångna år. En avfallshantering baserad på avstjälpnings-
platser har ersatts med återanvändning och återvinning. 
Utvecklingen kommer till en ändpunkt i början av näs-
ta år då deponiförbudet för organiskt avfall träder i kraft, 
och brännbart avfall inte mera får placeras på deponin. 
Den ökade återvinningen har också medfört att minime-
ring av miljöverkningar har blivit en allt viktigare del av 
avfallshanteringen.

För Ekorosks del betyder detta att kapaciteten vid de-
poniområdet i Storkohmo kommer att räcka långt in i 
framtiden. Enligt de ursprungliga planerna skulle kapa-
citeten räcka till slutet av detta årtionde, men för tillfället 
ser det ut som att brukstiden kommer att räcka till slutet 
av nästa årtionde. 

Ekorosk följer systematiskt upp verksamhetens inver-
kan på miljön. Under de senaste åren har speciell upp-
märksamhet fästs vid verksamhetens inverkan på vatten. 
I Pirilö har vi byggt sedimenteringsbassänger för behand-
ling av ytvattnet och vattnet från Storkohmo avfallssta-
tion leds numera till Karleby stads reningsverk. I enlighet 
med vår verksamhetspolicy vill vi utveckla vår verksam-
het på ett långsiktigt, ekonomiskt och miljövänligt sätt. 
Den centrala målsättningen är att minska miljöpåver-
kan och öka utnyttjandet av avfall som råvara. Läsaren 
kan närmare bekanta sig med Ekorosks verksamhetspo-
licy och miljömålsättningar genom årsberättelserna som 
finns publicerade på våra hemsidor. I denna tidning fin-
ner du också en artikel där vi närmare redogör för det 
miljöarbete som vi dagligen förverkligar i vår verksam-
het.

Jag önskar alla läsare en solig sommar!

Olli Ahllund, verkställande direktör
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text och bild: Annika Haukkasalo

J ulia Vähäkangas från 
Jakobstad gick vid års-
skiftet med i Facebook 

 gruppen Ett år utan 
nya kläder (på finska Vuo-
si ilman uusia vaatteita), och 
samtidigt beslöt hon att ut-
vidga köpstrejken också till 
andra varor. Hon köper ba-
ra mat och bruksvaror, som 
tvättmedel från butiken. Allt 
annat köper Vähäkangas på 
loppis. 

- Jag gick med för att jag 
är trött den allmänna inställ-
ningen att man säljer kläder 
av dålig kvalitet för några eu-
ro och sen kan man inte an-
vända dem nån längre tid. 
Det finns mycket bra saker 
på loppmarknaderna och allt 
som man köper behöver in-
te vara nytt, berättar Vähä-
kangas om orsakerna till att 
hon gick med. 

Kvalitet från loppis

I Vähäkangas köpstrejk ingår 
att hon får köpa saker från 
loppis. Det finns flera bra 
loppisar i Jakobstadstrakten 
tycker hon. 

- En bra loppmarknad är 
snygg, förmånlig och har 
mycket saker. Själv söker jag 
saker som är från 70-talet 
och lite äldre, för att jag tyck-
er om deras utseende och för 
att de ofta är av bättre kva-

litet. Folk förstår inte alltid 
att nån kan vilja använda de-
ras gamla kläder och därför 
slänger de bort dem. En del 
av kläderna behöver kanske 
fixas till lite, men sen är de 
fullt användbara, berättar Vä-
häkangas.

Förutom traditionella 
loppmarknader har internet-
loppisarna växt i populari-
tet. Inom Ekorosks område 
har nästan varje kommun en 
egen loppis på sociala medi-
er, många idrottsformer och 
andra specialgrupper har eg-
na loppisar på nätet. På vårt 
område finns nätsidor där 
man ger bort, säljer och by-
ter till exempel barntillbehör 
och växter. Julia Vähäkangas 
har använt lopptorg på Fa-
cebook och det har gått bra. 
Stämningen på en loppis 
kan man ändå inte förmed-
la på nätet, och därför före-
drar Vähäkangas att uträtta 
sina ärenden på en traditio-
nell loppmarknad. 

Köpstrejken av nya sa-
ker har börjat bra för Vä-
häkangas. Tack vare den är 
inköpen billigare och miljö-
vänligare. Hon upplever inte 
att hon mister något genom 
att låta bli att köpa nya saker.

- Köpstrejken blir inte en 
engångsgrej, utan hållbar 
konsumtion är en bestående 
livsstil, säger Vähäkangas.

Allt fler konsumenter påverkas av faktorer som varans kvalitet, hållbarhet, 
tidlöshet och miljöpåverkan när de gör sina köp. Många är trötta på slit och 
slängkulturen, och därför finns sidor på de sociala medierna för folk som 
har bestämt sig för att ändra sina konsumtionsvanor. 

På	Ekorosks	hemsidor	kan	du	bekanta	dig	med	områdets	

loppmarkander.	Kolla	in	utbudet	på	adressen	

www.ekorosk.fi > insamlingsplatser > lopptorg
Julia Vähäkangas har köpstrejk och köper inga nya saker. Hon hittar saker av god kvalitet 

på olika loppisar till ett lägre pris och mera miljövänligt.

Ett år utan nya saker
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M arketta Härkönen 
från Kauhava kän-
ner för både dju-

ren och miljön. Hon har alltid 
haft husdjur och de senaste 
tio åren har Härkönen räd-
dat hemlösa djur via olika för-
eningar. Härkönen har redan 
hunnit rädda två hundar och 
en katt. Dessutom har en före 
detta travhäst fått flytta in hos 
Härkönen för att tillbringa si-
na pensionärsdagar där. 

- Jag har tyckt om djur i 
hela mitt liv och naturen är 

viktig för mig. Jag tycker att 
människans arrogans mot na-
turen och djuren har blivit 
större, säger Härkönen.

Hundfolkets  
skräputmaning  

Förutom djur räddar Härkö-
nen också naturen – genom 
att plocka skräp. När hon mo-
tionerar med hunden plockar 
hon samtidigt skräp i omgiv-
ningen. Så har hon hållit på i 
tolv år. 

- Jag plockar systematiskt 

upp allt skräp, först på den ena 
sidan av vägen när jag går ut 
med hunden och sen på andra 
sidan när jag kommer tillbaka. 
Ibland blir soppåsen full redan 
när jag gått några hundra me-
ter, men ibland kommer jag 
ett par kilometer innan den är 
full, berättar Härkönen.  

I fjol våras startade en finsk 
grupp på Facebook som upp-
manar folk plocka skräp, den 
heter Koiraihmisten roska-
haaste. På sidan delar hund-
ägare bilder av sina hundar 

Också husdjur 
lämnar spår i miljön
Idag finns det ett brett utbud av tillbehör 
för husdjur och då växer ägarens ansvar för 
husdjurets miljöpåverkan. De mest aktiva 
hundmänniskorna städar inte bara upp efter 
sitt eget husdjur utan också efter andra 
som lämnar skräp i naturen.

text och bild: Annika Haukkasalo

När man är ute med hunden kan man samtidigt plocka skräp vid vägrenen.

Marketta Härkönen gav hunden Romina ett nytt hem.

tillsammans med skräp som 
de plockat när de var ute med 
hunden. Man delar också si-
na erfarenheter av nedskräpa-
de vägar.

- Mest hittar man tobaksas-
kar och karamellpapper längs 
vägrenen, men det finns alla 
möjliga slags saker från bilde-
lar till oljekanistrar. En gång 
hittade jag en länstol.

Härkönen upplever att det 
är givande att plocka skräp 
i naturen, ett städat område 
hålls i allmänhet snyggare.

- Jag blir på gott humör när 
jag plockar skräp, säger Här-
könen glatt och uppmanar an-
dra att också försöka. 

Husdjurens avfall  
lätt att sortera

Kauhava har hört till Eko-
rosks verksamhetsområde i 
bara ett och ett halvt år, men 
Härkönen har redan blivit 
bekant med den nya sorte-
ringsmodellen. Hon har inga 

svårigheter att sortera husdju-
rens avfall. 

- Återvinningsstationens 
personal berättar nog om jag 
inte vet hur jag ska sortera nåt, 
berättar Härkönen om sina er-
farenheter.

Härkönen försöker göra 
miljövänliga val när hon kö-
per tillbehör till sina husdjur. 
Men miljöhänsyn kan inte all-
tid styra inköpen.

- När man ska utfordra hus-
djur måste man också tänka 
på vad slags mat som passar 
det djuret. Jag har haft några 
hundar med allergier, som har 
begränsat dieten. Man måste 
prova sig fram för att hitta den 
rätta dieten. 

Härkönen vill uppmana al-
la att delta i miljötalkot och 
hon försöker föregå med gott 
exempel. 

- Människan måste ta hand 
om naturen. Det är trevligare 
att leva i en ren miljö, både för 
djur och människor. 

•	 DjUrETs AvfÖriNg	–	i	den	svarta	påsen	dvs.	bioavfallet

•	 MATrEsTEr, TUggbEN –	i	den	svarta	påsen

•	 Hår –	i	den	svarta	påsen

•	 KATTsAND –	i	den	svarta	påsen

•	 sTÄDAvfALL fråN bUrAr, sågsPåN OcH sTrÖ	–	i	den	svarta	påsen

•	 HÖ -	i	den	svarta	påsen

•	 KOPPEL, PLAsT, TExTiL	–	i	den	ljusa	påsen	dvs.	energiavfallet

•	 MATfÖrPAcKNiNgAr, PLAsT	-	i	den	ljusa	påsen

•	 MATfÖrPAcKNiNgAr, METALL	–	i	metallinsamlingen	vid	ekopunkten

•	 MATsKåL, POrsLiN	–	i	containern	för	stenmaterial	vid	återvinningsstationen

•	 AKvAriEsAND	-	i	containern	för	stenmaterial	vid	återvinningsstationen

•	 HALsbAND, LÄDEr	–	i	deponiavfallet	vid	återvinningsstationen		  

avfallsguide för husdjurägaren:
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Miljöingenjören Asta 
Silvanne har job-
bat i olika uppgifter 

inom miljöbranschen i 10 år. 
På Ekorosk väntar nya utma-
ningar när bland annat depo-
neringsförbudet för organiskt 
avfall träder i kraft år 2016.

- Ekorosk har redan hun-
nit förbereda sig på depone-
ringsförbudet. Vi har kartlagt 
nya användningsområden för 
deponiavfallet vid deponin i 
Storkohmo, konstaterar Sil-

vanne nöjt.
Minskning av avfall och 

återvinning är centrala målsätt-
ningar i Ekorosks miljöarbete. 
På Ekorosks område återvinns 
94 % av hushållens avfall som 
material och energi, endast 6 
% förs till soptippen för de-
ponering. Den nya deponin i 
Storkohmo kommer alltså att 
kunna ta emot avfall länge än-
nu, medan den gamla depo-
nin stängs. Därmed kommer 
miljöarbetet i Storkohmo att 

fokusera på att bygga ett nytt 
gasinsamlingssystem. 

- Insamlingen av metan-
gas blir effektivare när depo-
nin stängs och man bygger 
ett tätt skallager ovanpå. Det 
rinner inget vatten in eller ut 
ur den stängda deponin. Me-
tangasen samlas via gasinsam-
lingsbrunnar. 

Inverkan på marken, 
vattnet och luften     

Ekorosk kontrollerar vilken 

inverkan vår verksamhet har 
på marken, vattnet och luf-
ten. Det tas prover på vattnet 
från avfallsanläggningarna 
från flera olika provtagnings-
punkter och proven analyse-
ras i ett laboratorium som är 
specialiserat på vattenanaly-
ser. Belastningen på vatten-
dragen har minskat de senaste 
åren sedan det byggdes re-
ningsbassänger för ytvattnet 
från avfallsanläggningen i Pi-
rilö, och då anläggningen i 
Storkohmo anslöt sig till Kar-
leby stads avloppslednings-
nät. 

- Inte ens regnvattnet far ut 
från Ekorosks avfallsanlägg-
ningar utan övervakning, sä-
ger miljöingenjören.

Ekorosks miljöledningssys-
tem bygger på den allmänt er-
kända miljöledningsmodellen 
ISO 14001. I och med det har 
Ekorosk förbundit sig att stän-

digt förbättra nivån på miljö-
skyddet, och verksamheten 
utvärderas både självständigt 
och med en utomstående au-
diterare.

- Vi fick just ett nytt cer-
tifikat för miljölednings-
systemet. I den senaste 
auditeringen fanns det en del 
att förbättra när det kommer 
till uppdateringen av doku-
ment, medan man var myck-
et nöjda med hanteringen 
av miljöaspekter, genomför-
andet av övervakningspro-
grammet och den tydliga 
verksamheten. 

Miljöarbetet ändrar he-
la tiden, när det kommer 
nya lagar och förordningar. 
Avfallshanteringen är långt 
beroende av det politiska be-
slutsfattandet både idag och i 
framtiden, därför följer Eko-
rosk aktivt med utveckling-
en.

Miljöarbete 
minskar 
miljöbelastningen
Ekorosks nya miljöingenjör har knappt hunnit 
börja jobba och hon har redan den första 
auditeringen bakom sig. Ekorosk följer upp 
verksamhetens påverkan på miljön med hjälp 
av miljötillstånd, lagar och miljöledningssystem.

Miljöingenjör Asta Silvanne kollar att 

miljökraven uppfylls på fältet 

för förorenade jordar. 

text och bild: Annika Haukkasalo

”Inte ens 
regnvattnet far ut 

från Ekorosks 
avfallsanläggningar 

utan över-
vakning.”



7EKOPUNKT

Avfallsnämnden är en 
kommunal nämnd som 
är gemensam för alla 

Ekorosks ägarkommuner. Det 
betyder att alla ägarkommu-
nerna har egna representanter 
i avfallsnämnden. Föreskrifter-
na är avfallsnämndens skapelse 
och verktyg.

- På ett förenklat sätt kan 
man säga att föreskrifterna ser 
till att avfallshanteringen funkar 
i regionen, med minsta möjli-
ga miljöpåverkan, säger Johan 

Hassel som är avfallshanterings-
chef på avfallsnämnden.

Avfall och dess hantering 
innebär risker för människors 
hälsa och miljön. Avsikten med 
föreskrifterna är att förebyg-
ga dessa risker. Ett annat mål 
med föreskrifterna är att se till 
att avfallet hanteras på rätt sätt 
i rätt ordning. Vilket betyder 
att vi alla borde försöka mins-
ka på mängden avfall som vi 
skapar, eller åtminstone mins-
ka skadligheten på vårt avfall. I 

dagens samhälle kan vi ändå in-
te undvika att skapa avfall, det 
gör alla. Då är det vår uppgift 
att förbereda avfallet för åter-
användning eller materialåter-
vinning, till exempel att föra 
överloppskläder till loppis och 
tidningar till pappersinsam-
lingen vid ekopunkterna. 

Om kläderna gått sönder 
och inte går att föra till lop-
pis är det tredje alternativet att 
återvinna dem som energi, det 
vill säga lägga dem i ljusa påsen. 

När vi låter allt vårt avfall gå ge-
nom den här processen borde 
det inte finns något avfall kvar 
som inte kan återvinnas på nå-
got sätt, eller åtminstone väl-
digt lite. Sådant avfall är till 
exempel skor och PVC-plast, 
det vill säga regnkläder, våtta-
peter och dylikt.   

  
Förnyade föreskrifter
Avfallsnämnden har förnyat fö-
reskrifterna för avfallshantering-
en i vår. De har blivit tvådelade 
med en introduktionsdel som 
presenterar föreskrifterna och 
deras uppgift. Själva föreskrif-
terna sätter ramarna för avfalls-
hanteringen och ger konkreta 
anvisningar om hur avfallsla-
gen ska tolkas, till exempel var 
ett avfallskärl får placeras och 
vem som kan dela avfallskärl.  
Ansökningar om undantag från 
föreskrifterna ska riktas till av-
fallsnämnden. 

- För att få samarbeta om ett 

kärl krävs det att man helst är 
rågrannar eller åtminstone bor 
så nära varandra att samarbe-
tet är praktiskt genomförbart, 
till exempel på samma bostads-
område, ger Hassel som exem-
pel på föreskrifternas innehåll.  

En nyhet är att hushåll på en 
till två personer som komposte-
rar och har en soptunna som är 
minst 240 liter, kan ansöka om 
att den ska tömmas endast var 
åttonde vecka. Också fritids-
bostäder som komposterar och 
har en egen soptunna kan ansö-
ka om att förlänga soptunnans 
tömningsintervall.  

Avfallsnämnden fattar beslut 
om tvåfackssystemet 19.5. Det 
behövs en förändring eftersom 
det gamla systemet är föråldrat.  

Föreskrifterna är offentliga, 
det betyder att vem som helst 
kan bekanta sig med dem på 
avfallsnämndens hemsida www.
ekoso.fi eller hos miljömyndig-
heten i sin hemkommun.

Föreskrifter som riktar 
upp avfallshanteringen

Johan Hassel och avfallsnämnden anger riktningen för avfallshanteringen med hjälp av avfallshanteringsföreskrifterna.

Hela Ekorosks område har gemensamma föreskrif-
ter som anger riktlinjerna för avfallshanteringen och 
konkretiserar avfallslagen på regional nivå. Deras of-
ficiella namn är avfallshanteringsföreskrifterna. Öst-
erbottens avfallsnämnd utfärdar föreskrifterna och 
fattar också beslut om möjliga undantag från dem. 
text och bild: Pia Grankvist
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Från och med maj 2015 ska 
man lägga bara glasförpack-
ningar (glasflaskor och -bur-
kar) i ekopunktens glaskärl. 
Allt annat glas ska föras till 
återvinningsstationen. Korkar 
och lock ska tas bort där hem-
ma, de passar inte i glaskärlet. 
Ringar kring flaskhalsen och 

etiketter kan vara kvar. I fort-
sättningen får man alltså inte 
lägga några dricksglas, ugns-
formar eller dylikt i glaskärlet 
vid ekopunkten.

Ändringen beror på att 
producentansvaret för för-
packningar utvidgas från och 
med första maj 2015, så att 
det gäller också glasförpack-
ningar. Det här leder till att 
kraven på glaset skärps, för att 
återvinningen ska lyckas.      

Till ekopunkten
•	 Glasflaskor
•	 Glasburkar

Till återvinningsstationen
I kärlet för deponiavfall
•	 Glaskärl	(såsom	dricksglas,	

ugnsformar, kaffekannor, 
glaslock till kastruller och 
pannor)

•	 Kristallglas
•	 Opalglas	 (ogenomskinligt	

glas i t.ex. vissa kosmetika-
förpackningar eller pryd-
nadsföremål)

•	 Fönsterglas	eller	spegelglas
I kärlet för stenmaterial
•	 Porslin	och	keramik

värt att vEta
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text & bild: Annika Haukkasalo

Återvinningsstationen i Kauhava får 
en trefilig genomkörningsramp som kommer 
att underlätta kundbesöken på stationen. Efter 
ombyggnaden får bilarna parkera närmare con-
tainrarna. 

Därför är stationen i Kauhava stängd i maj 
på grund av byggnadsarbetet, men stationen i 
Ylihärmä betjänar både på sina egna öppettider 

samt även på Kauhavas öppettider. Stationen i 
Ylihärmä som finns på adressen Puurtajantie 8 
är öppen på måndagar och onsdagar kl. 12-18, 
fredagar kl. 14-18 samt lördagarna 9.5 och 
23.5 kl. 10-13.

Återvinningsstationen i Nykarleby för-
storas under sommaren. Körrampen breddas 
och det blir lättare att köra om. Stationen har 
normala öppettider under byggnadstiden.

Nu när grillsäsongen inletts 
och grillaskan ska sorteras, så 
låt den stå åtminstone två veck-
or. Förvara askan i ett metall-
kärl med lock, då behöver du 
inte flytta askan när du för den 
till återvinningsstationen efter 
två veckor.

Askan hanteras som deponi-
avfall, men på stationen tar vi 
emot den i ett skilt metallkärl 
på grund av brandfaran. Du 
kan också använda askan som 
ett surt gödningsmedel i träd-
gården. Den rekommenderas 
ändå inte till näringsväxter.

tålamod med 
grillens aska

stationer förbättras
text: Annika Haukkasalo

text: Pia Grankvist   kuva: Wiizart

Barnen är tryggast i bilen när du besöker 
stationen. Våra återvinningsstationer klas-
sas som industriområden, trafiken kan va-
ra kaotisk och därför är stationen olämplig 
som lekplats för barn. 

Sortera redan hemma. Det är rusning till 
stationen på våren när städivern gror hos 
oss alla, om du sorterat ditt lass redan där 

hemma så underlättar du både för dig själv 
och andra. 

Vi tar numera emot returträ i en skild 
container på stationerna i Pirilö och Karle-
by. Det innebär att träavfallet ska vara helt 
obehandlat och bestå av plankor och brä-
den. Containern är märkt med skylten Re-
turträ.  

tips inför stationsbesöket
text: Pia Grankvist  

Ekorosk ordnar även i vår traditionella stationsdagar med korv-
grillning och avfallsrådgivning på följande återvinningsstationer:

Mån	25.5		 kl.	12-18		 ALAHÄrMÄ,	Kuoppalantie	18

Tis	26.5		 kl.	14-18	 EssE,	Sportplansvägen	90

Ons	27.5		 kl.	14-18	 TErjÄrv,	Ekogränd	1

Tors	28.5		 kl.	12-18		 KELviå,	Kruutikellarintie	5-7 

Fre	29.5		 kl.	12-18		 KArLEby,	Terminalgatan	11

Välkommen på stationsdagar!Välkommen på stationsdagar!

Bara glasburkar och glas-
 flaskor till ekopunkten

Mer information 
om sortering av glas 

finns på adressen 
www.ekorosk.fi > 

sortera såhär

ändringar i 
kunduppgifterna

TA KONTAKT MED TrANsPOrTÖrEN:
•	 Vid	adressändring
•	 Vid	ändringar	i	kärlstorlek
Det	finns	kontaktuppgifter	till	transportören	på	fakturan

TA KONTAKT MED EKOrOsK:
•	 Vid	ändringar	i	antalet	invånare	i	hushållet	
•	 Vid	frågor	om	betalningen	av	fakturan
Det	finns	kontaktuppgifter	till	faktureringen	på	fakturan

TA KONTAKT MED AvfALLs-
NÄMNDEN:
•	 Vid	ändringar	i	tömningen	av	sop-
	 tunnan. www.ekoso.fi, 06 786 3737

+ + +


