Öppettider Grönt kort
Varje dag mellan 08.00 - 21.00
Information:
Kundtjänst: 0582-68 57 00
Hemsida: www.kf.sydnarke.se
Facebook: Avfall & Återvinning
Instagram: sydnarkeskommunalforbund



Ser man att man slängt i något fel, så finns en krok man kan använda för att
försöka få upp det felslängda.



Man kör alltid i motsols riktning. Har man inget att slänga uppe på rampen
så kör man runt (bakom) den.

centralen alla dagar mellan



Kemikalier ställs i Kemikalieskåpet. Övrigt sorteras i respektive behållare.

kl: 08.00 - 21.00.



Förbjudet att plocka med saker ifrån återvinningscentralen.

Så här gör du :



Företagsavfall får ej lämnas under Grönt kort-tid.

1.

Öppna grinden genom att läsa av ditt körkort i kortläsaren. Du registreras
då i vår databas, vilken dag och tid du besöker oss.



När felsortering i container upptäckts, kontrolleras om materialet/säcken
kan härledas till den som kastat fel.

2.

Sortera och lämna ditt avfall enligt instruktioner. Om du är osäker på var
det ska ligga, så är du välkommen att lämna ditt avfall under ordinarie
öppettid. Det är inte ok att bara ställa något vid sidan.



Om personuppgifter finnes, kontaktas denne av samordnare som i sin tur
beslutar om åtgärd.

Grattis

nu har du som

privatperson och sopabonnent
tillgång till återvinnings-

Grinden stannar om något är i vägen. Det finns även nödstopp-knappar vid grindarna. Om det är mörkt, så tänds belysningen på området när du drar ditt körkort,
och lyser i 1 timma.
När du är inne på Grönt kort-tid så är du kameraövervakad. Det är för att vi ska
kunna se när containrar behöver tömmas, om något händer på centralen eller om
felsortering sker.
Brandposter, absorberingsmedel, hjärtstartare och ögonskölj finnas att tillgå vid
behov. Vid ett eventuellt strömavbrott går det att lämna anläggningen via gånggrinden.

Riktlinjer Grönt kort


Vid inpassering, väntar man innanför grindarna till grindarna stängts, innan man
kör vidare, för att förhindra att någon annan smiter in på dennes inloggning.



Vid utpassering, väntar man utanför grinden till grinden stängts, innan man kör
vidare, för att förhindra att någon smiter in via utfartsgrinden.

Vad är en åtgärd?


En tillsägelse och en anteckning i förbundets databas.



Markerad GUL och får gå en ny kurs.



Markerad RÖD och får då ej besöka ÅVC:n under Grönt kort-tid. Det gäller i
6 månader sen får personen gå en ny kurs.



Om material inte kan härledas till den som kastat fel, skickas ett SMS till de
som besökt ÅVC:n under aktuell Grönt kort öppettid, då personal ej funnits
på plats.

GUL


Tillräcklig kunskap saknas för att få tillgång till återvinningscentralen när
personal ej finns på plats.

RÖD


farligt avfall har lämnats på fel plats



upprepade förseelser



Asbest, däck eller litiumbatteri (över 500 g) får ej lämnas under Grönt kort-tid.



åverkan på anläggningen utan att förbundet meddelats



Har man tappat ut något eller skräpat ner, så städar man efter sig.



stöld



lämnat otillåtet material.

