Teveldal Hytteeieforening v/Sissel Thane
Teveldal Velforening v/Asbjørn Rindal
Fjergen hytterforening v/Marit T. Reppe
Fagerlia hytteforening v/ Kjell Håvard Nilsen
Tevellia hytteeierlag v/ Werner Stefanussen
Feren-Funnsjøen hytteeierlag v/ Asbjørn Forslund
Slåttemyra hytteforening v/ Edmund Knutsen
Teveldal sameie v/Steinar Teveldal
Krogstadfeltet hytteforening v/Wenche Fremstad

Deres ref:

Vår ref: OYKN 2013/256

Dato: 23.08.2017

Informasjon om renovasjon for hytter og fritidsboliger i Meråker
Innherred Renovasjon gjennomfører for tiden en oppgradering og omorganisering av vårt tilbud for
hytter og fritidsboliger. I samarbeid med våre deltakerkommuner har vi gjennomgått dagens tilbud
og sett på hvilke behov som eksisterer. Vi ønsker å tilby moderne og funksjonelle returpunkt,
strategisk plassert i forhold til små og store hyttefelt. Vi legger vekt på at returpunktene skal være
ryddige og innbydende, og vil ved behov kunne sette opp kameraovervåkning for å forebygge
misbruk og forsøpling. Returpunktene skal tilfredsstille fremtidens krav til kildesortering.
I Meråker er vi i gang med å oppgradere returpunktene i Teveldal og ved Litjåa. I Teveldal vil
eksisterende returpunkt nord for E14 flyttes noe, og det vil i tillegg opparbeides et nytt returpunkt
på sørsiden av E14 ved innkjøring til grustaket. Litjåa forblir på samme sted men oppgraderes og
nye containere skal være på plass etter uke 34.
Etter hvert vil også returpunktene ved Fagerlia og i sentrum oppgraderes, mens returpunktet i
Turifoss på sikt vil avvikles. Returpunktene Tune, Stordalen og Brennan vil være uendret og fungere
slik som i dag.
Mer informasjon og kart over returpunktene finner dere på ir.nt.no/hytterenovasjon-meraker og på
sortere.no.
Oppgraderingen innebærer å bytte ut containere, legge til rette for kildesortering og bygge opp
levegger samt generell opparbeidelse av arealet. De nye containerne har innkastluker tilpasset
vanlig avfall fra hytteoppholdet (mindre poser). Store gjenstander kan ikke legges i containerne men
må bringes til gjenvinningsstasjonen i Meråker sentrum (gjenbrukstorget) eller en annen av
Innherred Renovasjons gjenvinningsstasjoner.
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Avfallssortering
På alle returpunkter vil du finne containere for flere typer avfall. Avfallet skal sorteres og legges i
rett container. Da kan avfallet gjenvinnes til nye produkter. Her er en oversikt over
sorteringsordningene, disse er de samme som for ordinær husholdningsrenovasjon. Ikke alle
avfallstyper finnes på alle returpunkt, hva som kan leveres hvor finner dere på oversikten på
ir.nt.no/hytterenovasjon-meraker.
Avfallstype/merking

Hva kan kastes her (eksempler)
Frukt/grønnsaker, bakverk
Fisk/skalldyr, kjøttrester/bein
Teposer/kaffefilter/kaffegrut
Nøtteskall/eggeskall
Brukt kjøkkenpapir/servietter

OBS
Bruk egne plastposer for
matavfall, fås gratis på flere
dagligvarebutikker.

Avkjølt aske/grillkull (pakkes godt inn!)
Potteplanter/blomster
Ødelagte leker, plastredskaper
Støvsugerposer, bleier
Tilgriset papir og plast

Pakkes f.eks. i vanlige
bæreposer. Større
gjenstander leveres på
gjenvinningsstasjonen.

Papir, aviser, reklame, pappesker
Melk-/juicekartonger, emballasjekartong
Tomme doruller/tørkepapirruller

Papp og papir kastes LØST i
containeren (ikke i pose).

Plastemballasje:
Plastkanner/beger, kaffeposer, potetgullposer,
påleggspakninger, shampo-/såpeflasker

Pakkes i bæreposer som
knytes godt igjen.

Emballasje av glass og metall:
Syltetøyglass
Hermetikkbokser
Aluminiumsformer og –folie, Glassflasker
Metallbokser til pålegg etc

Kastes løst i containeren
(ikke pakket i poser).
Glass/metall som IKKE er
emballasje skal ikke kastes
her (drikkeglass, ildfaste
former, metallredskap m.m.)

IKKE hageavfall.

Dette brevet sendes hytteforeninger og velforeninger i Meråker som vi har lyktes å finne
kontaktinformasjon til. Flott om dere kan spre det videre til egne medlemmer. Det legges også ut på
ir.nt.no/hytterenovasjon-meraker, og vi sender sms til alle hytteeiere i Meråker med henvisning dit.

Med vennlig hilsen
Innherred Renovasjon IKS

