
Til alle lag, foreninger, skoler og barnehager 
i Sandnes

29. april - 3. mai 2019 er det igjen klart for 

Vårens store ryddeaksjon!
Ordføreren har et ønske om at vi alle skal ha en ren og ryddig kommune å bo i 

- slik at trivselen kan bli enda bedre. 

”Litt mitt”

Er det kastet mye begre, flasker og annet avfall i nærområdet ditt?  
Har du et nærområde dere vil ta ansvar for å rydde rent for ”flygeavfall”? 
Det kan være en lekeplass, balløkka, langs skoleveien osv. 
Det skal ikke så mye til for å få området til å skinne. 

Ordføreren vil med dette invitere dere alle til å være med å gjøre en innsats for en 
renere Sandnes kommune. 

Det vil bli delt ut gratis engangshansker og avfallssekker til alle som deltar. 
Innsamlet avfall blir hentet i perioden 29. april - 3. mai + 6. mai. 

Vi håper mange vil delta i år også for å gjøre nærområdene fine og ryddige før 17.mai.

Det praktiske ved ryddeaksjonen vil bli utført av Miljø & renovasjon og AKS. 

Påmelding: www.hentavfall.no/sandnes
innen 24.april 2019

For ytterligere informasjon, ta kontakt med: 
Hanne Grete Skien, e-post: hanne.grete.skien@sandnes.kommune.no
Gladys Egeland, e-post: gladys.egeland@sandnes.kommune.no

Med vennlig hilsen

Stanley Wirak
Ordfører

http://www.hentavfall.no/sandnes/privat-husholdning/Vaarrydeaksjon2018/


Nyttig informasjon

 
Tidspunkt og påmelding
Vårryddeaksjonen vil foregå 29. april - 3. mai. 
Velg et aktuelt tidspunkt, påmelding skjer på www.hentavfall.no/sandnes
Frist for påmelding: Onsdag 24. april 2019

Utlevering av utstyr og henting av sekker
Sandnes kommune sørger for utlevering av utstyr i hht. bestillingen på www.
hentavfall.no/sandnes. Dette gjelder og for hentetidspunkt og 
hentested.
 
Hva er flygeavfall?
Avfall som tas av vinden, og dermed ligger og forsøpler i naturen. 

Hva er ikke ønsket oppi sekkene: 
 - stein, sand og grus
 - hageavfall (Kommunen har egen hageavfallsinnsamling, samt at   
   Forus gjenvinningsstasjon tar imot hageavfall gratis)

HMS
Husk følgende når dere er ute og rydder:        
 
Sekkene skal løftes manuelt. Sørg derfor for at sekkene
ikke er for tunge (maks 20 kg). Fordel heller avfallet på flere sekker.

Dere kan finne mye rart – også farlige gjenstander! Vær derfor alltid
forsiktig når dere rydder. Dersom dere finner noe dere ikke vil ta
med, fortell oss hvor det ligger og gjerne hva det er.
 
Gi beskjed til oss om dere finner større gjenstander, så vil vi sørge for 
henting og miljøriktig etterbehandling.

Ikke kast miljøfarlig avfall sammen med øvrig avfall. Legg farlig avfall i 
egen sekk, så får vi sortert dette riktig. 

Strandryddeuken er 29. april-5.mai 2019, og er en nasjonal ryddekampanje. 
Deltakelse  her kan fint kombineres med Vårryddeaksjonen her i Sandnes.
Påmelding til strandrydding gjøres via RYDDEPORTALEN 
Vil dere at vi skal hente avfallet, må dere også melde dere på  
Vårryddeaksjonen; www.hentavfall.no/sandnes 

http://renovasjon.sandnes.kommune.no/vaarryddeaksjonen-2017
http://renovasjon.sandnes.kommune.no/vaarryddeaksjonen-2017
http://holdnorgerent.no/ryddeportalen/
http://renovasjon.sandnes.kommune.no/vaarryddeaksjonen-2017

