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leder

Våren er kort og hektisk her i
nord. Plutselig er snøen borte
og alt som ikke hører hjemme i
vår fantastiske natur blir synlig.
Samtidig med at snøen tiner ser
vi innbyggere, skoler, bedrifter,
institusjoner og kommuner engasjerer seg i en felles dugnad
for å gjøre søppel om til avfall.
Som dere sikkert vet, søppel blir
avfall straks noen tar hånd om
det på en forsvarlig måte.
Denne felles dugnaden betyr så
mye mer enn bare å gjøre søppel om til avfall. Jeg mener den
gjør noe med bolysten, vårt omdømme som sted og ikke minst
gjør den noe med vårt humør.
Å kunne ta imot gjester/besøkende uten at det flyter søppel
rundt oss, ja det er gjør meg
glad.
Den kommunale Rusken aksjonen er en fin anledning til en felles dugnad for vårt nærmiljø.
I tillegg har vi 4 dager i året, der
alle som betaler renovasjonsavgift, har mulighet til å få levert
eget grovavfall gratis.
Derfor, kjære abonnent!
Finn frem poser og hansker å bli
med på vårens vakreste eventyr, en felles dugnad for morgendagens miljø.
Benytter samtidig anledningen
til å ønske alle en god kildesortert vår!
Vennlig hilsen
Vefas IKS
Jørgen Masvik
Administrerende Direktør

2

Åpningstider / Rahpanáiggit
Hovedkontor / Hálddahus
Mandag-fredag....................0800-1530
Mánnodagas-bearjadahjii....0800-1530
Stengelsesmoen avfallsanlegg
Mandag-fredag....................0815-1500
Torsdag................................0815-1800
Mánnodagas-bearjadahjii....0800-1500
Duorastaga..........................0815-1800
Gjenvinnigsstasjon Kautokeino / Guovdageaidnu
Torsdag / Duorastaga..........1300-1800
Tirsdag fom 6. mai
tom 16 sept. .......................14.00-1900
Gjenvinnigsstasjon Loppa / Láhppi
Torsdag / Duorastaga..........1200-1800
Gjenvinnigsstasjon Hasvik / Áknoluokta
Torsdag / Duorastaga..........1300-1800

Telefoner
Hovedkontor/Hálddahus Amtmannsnesveien 101... 78 44 47 50
Stengelsesmoen avfallsanlegg ............................... 78 44 47 50
Gjenvinnigsstasjon Kautokeino/Guovdageaidnu .... 78 48 78 50
Gjenvinnigsstasjon Loppa/Láhppi ........................... 78 45 85 45
Gjenvinnigsstasjon Hasvik/Áknoluokta ................... 78 45 12 00
Renovatør Alta/Kautokeino ...................................... 78 44 47 50
Renovatør Loppa/Hasvik ......................................... 95 74 55 84

Hjemmeside/Interneahttasiidu
www.vefas.no

Mail

firmapost@vefas.no

Giđđa ii leat nu guhkki dáppe
davvin. Fáhkkestaga lea muohta suddan, ja de ihtet buot ruskkat mat eai gula lundui.
Go de muohta lea suddan, de
lávejit olbmot, skuvllat, fitnodagat, ásahusat ja suohkanat
álgit ovttas čorget ja čoaggit
ruskkaid nu ahte dat šaddet bázahussan. Don sihkkarit dieđát
ahte go ruskkaid čoaggá ja ortnega mielde čorge daid, de dat
šaddet bázahussan.
Oktasaš ruskačorgemis lea
mihá stuorát ávki go dušše dat
ahte ruskkat šaddet bázahussan. Mun oaivvildan ahte orrunmiella maid buorrána, báikki beaggimii lea ávki ja mokta maid
loktana olbmos go leat čorga.
Gussiid lea somá váldit vuostái
go birrasis eai fierat ruskkat
gostege, dat addá munnje ilu.
Rusken-ákšuvdna mii juohke
suohkanis láve leat, lea hui vuogas vejolašvuohta searválaga
čorget lagasbirrasa.

www.facebook.com/Vefas.no

Dasa lassin mis leat 4 beaivvi
jagis goas buohkat, geat mákset čorgadoallandivvada, ožžot
nuvttá buktit stuorebuš bázahusaid ruskačohkkensadjái.
Buorit diŋgojeaddjit, danne
dajašin!
Oza doapparseahkaid, cokka
suorbmafáhcaid ja searvva giđa
čábbámus dáhpáhussii, oktasaš
ruskačorgemii, ihttášbeaivái ávkin.
Mun sávan buori doapparsirrema giđđat!

Kompetanse i alle ledd
Det er mye som skal læres og erfares når en som nyansatt kommer inn i en kompleks
og variert kompetansebedrift. Variert kleskode må til når direktøren tok en dag ute
bak renovasjonsbilen for å se nærmere på hverdagen til renovatørene.
Krevende jobb

Flest oppturer

Hver meter teller - og i sum snakker vi nok om en
aldri så liten ”maraton” våre renovatører daglig legger bak seg.

Artig med direktøren på jobb

- Våre renovatører ligger såvist ikke på latsiden,
forteller direktør Jørgen Masvik. Etter en økt som
renovatør bak på bilen kan jeg med hånda på hjerte
si at jeg vet hva de gjennomgår. De er våre hverdagshelter, og har sine tømmeruter å dekke hver
dag og et voksent antall dunker å innhente, tømme
og sette tilbake. Snø, slaps og kulde stopper såvist
ikke denne gjengen.

Tas godt i mot

- Vi ble tatt godt i mot ute på tømmeruta. Mange er
veldig glad for muligheten for å få nye poser direkte
fra bilen, og gir uttrykk for dette. Andre hadde praktiske spørsmål om sortering eller bytte av dunker,
og fikk avklarende svar fra renovatørene.

Humørfylt gjeng

- Folk flest er veldig flinke til å sette fram dunkene.
Rutiner etablerer seg, og folk trekker fram dunkene
kvelden før/samme morgen. Enkelte hadde også
måket fram dunken, og strødd - så det var tydelig
at de både tenkte på egen- og renovatørs helse. Jeg
erfarte selv hvor hardt det er å skyve en full 360
liters dunk etter snøfall i lett oppoverbakke - og tilbake igjen. Det er lettere å få forståelse for at man
ønsker dunken plassert minimum 5 meter fra vei,
spesielt hvis det er dunk nummer 364 den dagen...
- Det ble en litt annerledes dag på jobben, forteller
renovatør Julie Fredriksen. Jørgen kunne helt sikkert ha blitt en veldig flink renovatør. Kanskje han
med fordel kunne ha jobbet litt med formen? Han
ble nok garantert overrasket over hvor tungt fysisk
denne jobben er, men klaget ikke. Alt i alt så synes
jeg han var skikkelig flink, et ordentlig ”renovatøremne” avslutter Julie Fredriksen.

- De har en krevende jobb, men jeg vil utheve et
godt arbeidsmiljø der latteren sitter løst, og hvor
positivitet og spontanitet er drivere, fortsetter Jørgen Masvik.

Foto: Vefas IKS
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Rydd nærmiljøet ditt - det er vår!
I Kåfjord mobiliserer de hver vår, og viser tydelig hva god dugnadsånd kan
føre med seg. Medlemmene i Kåfjord Bygdelag og elever ved Kåfjord skole
står skulder ved skulder, og tar ryddejobben med å forskjønne nærområdet.
Nå utfordrer de miljøene i Alta til å bruke ”Rusken” for å ta løs.
Glad i naturen

- Vi har en fantastisk natur rett utenfor studøra vår, og det blir rett og slett for vanskelig å
se søppel og rot ligge å flyte i og rundt stranda
vår, forteller Ellen Helander i Kåfjord Bygdelag.
Sammen med elevene ved Kåfjord skole planlegger de stordugnad i nærområdet sitt i slutten av
mai. Totalt stilles det hele 4 ryddelag for å dekke
det populære utfartsområdet.

Tradisjon

- Det er desverre blitt en ”tradisjon” at vi som bor
i et populært utfartsområde må bruke av egen
fritid og ressurser på å rydde opp etter enkelte
som glemmer å ta med seg avfallet sitt, fortsetter Helander. Både Kreta og Auskarnesfjæra er
flotte utfartsområder som tidvis vrimler av både
fiskeinteresserte, turister og skoleklasser. Det er
flott at man har så enkel tilgang til naturen, men
det er en soleklar forutsetning at man rydder opp
etter seg.

Utfordrer til ryddeaksjon

- Vi utfordrer andre skoler, idrettslag eller organisasjoner til å ta en skikkelig miljøutfordring,
fortsetter Helander. Det finnes mange naturper-
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Foto: Tor Lekang

ler i Alta & omegn som sårt trenger en facelift.
Om dere gjør det for å ha et fin og ren rekreasjonsplass å komme til, eller deltar for å forsøke
å vinne 10 000 kroner fra Alta kommune - så vil
denne ryddeaksjonen gjøre en stor forskjell. Vi
ønsker avslutningsvis å fremme lokale bedrifter
som Grieg Seafood og Statens vegvesen for god
dialog og samarbeid, avslutter Helander.

Flott samarbeid

- Samarbeidet mellom skole og bygdelag er en
suksessfaktor vi ikke kommer utenom, forteller
rektor Linn Fallsen ved Kåfjord skole. Fokus på
nærmiljø og naturvern blir aldri feil, og når man
i tillegg kan jobbe på tvers av generasjoner med
felles prosjekter, så er dette en utmerket arena
for læring, fortsetter Fallsen. Skolen vår har alltid hatt god oppslutning på slike ryddeaksjoner,
og vi tror at den enkelte blir mye mer bevisst når
en ser hvor mye unødvendig søppel som legges
igjen i området vårt. FaU og leder Tanja Thomassen gjør en flott jobb med å delta og støtte opp
om prosjekter i og rundt skolen vår, avslutter
Fallsen.
Elever og FaU ved Kåfjord skole tar sammen med bygdelaget sats,
og bruker ”Rusken” 2015 til å forskjønne nærmiljøet sitt.

”Rusken”

2015

Vefas IKS setter årlig av kr 3000 til
premiering av det beste lokale ryddeinitiativet. For 2014 gikk prisen til Kåfjord
Bygdelag for deres rydding av Auskarnesfjæra og Kreta.

Alta kommune lokker med kr 10 000 i premie til et heldig lokalt ryddelag.
Ny Rusken-modell innføres i år, og her ligger det mulighet for et heldig lag
eller organisasjon for å hente inn kjærkomne midler i klubbkassa
Alta kommune arrangerer

”Rusken” er Alta kommune sin ryddeaksjon, og
formålet med denne ryddeaksjonen er å samlet
opp og få fjernet søppel fra fellesområdene våre.
- Dette er ikke en ”Bodtømmedag”, hvor du kan
bli kvitt privat søppel. ”Rusken” er ment som et
tilltak for å få fjernet søppelet som ligger å flyter
langs veier, og søppel som skjemmer friområder
som fellesskapet bruker, forteller Siv Suhr hos
Alta kommune.

Sett av 3. juni

Årets Rusken-aksjon i Alta arrangeres 3. juni. Det
vil også være mulig å avvikle dette dagene i forkant etter avtale.

Økte kostnader

Vi har registrert at dugnadsinnsatsen har sunket
over tid, samtidig som kostnadene har økt. Årsaken til denne kostnadsøkningen, er at folk har benyttet ”Rusken” til å tømme loft/kjeller/garasje.
Til denne type privat søppel, har du f.eks muligheten til å bruke Vefas IKS sine 4 gratisdager.
Det er verdt å få med seg at det er gratis å levere
hageavfall (løv, gress og små kvister) hele året, og
samme gjelder elektrisk avfall (kjøleskap, frysebokser og komfyrer).

Ny modell

bidra til at ditt nabolag er et hyggelig nærområdet og samtidig få et lodd verdt kr. 10 000,-.

Registrer ditt ryddelag
1. Meld fra til Alta kommune hvem du/dere er og
hvor det skal ryddes.
2. Sekk og Rusken-skjema (loddet) utleveres på
Rådhuset (nærbutikk i distriktene).
3. Etter endt rydding: Rusken-skjema settes fast
i avfallssekken/ene og plasseres på avtalt sted
samme dag.

Mer informasjon

Oppdatert informasjon finner dere på Alta kommunes hjemmeside, fortsetter Siv Suhr. Her står
det bl.a hvordan Rusken-aksjonen organiseres
ute i distriktet, dvs. både hvor man registrerer
sitt ryddelag, og hvor man skal sette fra seg avfallssekkene etter rydding - og tidspunkt for når
disse blir kjørt inn til avfallsanlegget, avslutter
Siv Suhr.
PREMIE
Trekning av premien annonseres på Alta kommunes hjemmeside etter endt Rusken-aksjon med
artikkel og bilde av ryddet området.

Foto: bjørkmanns

Vi ønsker å teste ut en ny modell som i korte
trekk går ut på at du kan arranger et ryddelag og

En effektiv ryddegjeng. Her fra søppelplukking på Kreta 2014. Fotos: Ellen Helander.
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I disse trange tider..
Større dunk?
- Du trenger nødvendigvis ikke
kjempe mot en overfylt avfallsdunk hver uke, forteller driftssjef
Thor Arnfred Johansen hos Vefas
IKS. Dersom det er slik at du hele
tiden opplever at avfallsdunken
din er for liten, så er det enkelt å
gjøre noe med denne situasjonen.
Ta kontakt med oss på Amtmannsnes, så noterer vi ned din
forespørsel. Ved neste korsvei
sørger vi for å bytte ut din eksisterende dunk, med en som i større
grad er tilpasset husstandens behov. På våre hjemmesider står det
litt om priser m.m.
- Det eneste som kan plasseres
utenfor dunken, er den store røde
posen med bølgepapp. Alt annet
skal oppi dunken, fortsetter Thor
Arnfred.

Er dette din situasjon? Da trenger du ny og større dunk.
Ta kontakt, så sørger vi for å få byttet ut dunken.

Miljørute farlig avfall - våren 2015
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Miljøruta tar imot farlig avfall som: maling, spillolje, batterier, syrer, vaskemidler, medisinrester, spraybokser og
små elektrisk avfall. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer o.l kan også leveres, men da mot kontant betaling på bilen,
kr 100 pr. stk. (gjelder ikke Màze). For mer info: ring Finnmark Gjenvinning tlf 78 44 00 66, mob. 91 73 27 34.

Abonnenten mener...

Vefas skaper miljøbevissthet
- eller gjør de nå det?

Vefas IKS sier i sin visjon at de ønsker å skape miljøbevisthet. De følger opp
med å definere et sett gode verdier. Denne siden vil framover bli brukt til å
la våre abonnenter reflektere over om vi lever opp til våre verdier.
Bakgrunn

Vefas IKS er renovasjonsselskapet for kommunene Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik. Som privatpersoner møter vi selskapet etter en oppsatt
kjøreplan, og akkurat i tide i forhold til at avfallsdunken på gårdsplassen er blitt smekke full. Hva
mere enn tømmedato har man fått med seg - er
vi blitt mer miljøbevist, og skyldes det i så fall positiv påvirkning fra Vefas IKS?
Verdi #1 Pålitelig
Jeg vil virkelig skryte av folkene til Vefas IKS. Vi
bor i Alta, og har aldri opplevd annet enn at de
kommer når de skal - og gjør det de skal. I all
slags vær, og under forhold som garantert mange hadde rynket på nesen for gjør de jobben på
en utmerket måte. Jeg har ofte sett på disse
ungdommene, og tenkt at de gjør en kjempeviktig jobb som kanskje ikke alle ville ha hatt. Vi er
kjempefornøyd!
#Synnøve Wisløff, Alta
Verdi #2 Miljøbevisst
Jeg bor i Máze, og jobber som frisør i Kautokeino.
Både i jobb og privat ser jeg disse unge, spreke
guttene som fyker rundt og er supereffektive når
de tømmer avfallsdunkene. Jeg kildesorterer selv,
og synes jeg både får det mer ryddig - i tillegg til
at jeg på denne måten hjelper miljøet gjennom å
støtte opp om ordningen.
Jeg har to barn i skolepliktig alder, og hvis jeg
skulle gi noen råd til forbedring for Vefas IKS så
ville det være å informere enda mer, enda tidligere. Det er desverre slik at det er liten eller ingen
informasjon fra skolens side, og da blir det tungvint at barna skal opptre miljøvennlig hjemme men ikke være nødt til det på skolen. Fortsatt er
det slik at noen bruker blå poser til alt avfallet
den ene uka, og rød pose den neste. Kildesortering er lære for livet, og det er lett å få inn gode
holdninger når de er små.
Stå på - dere gjør en god jobb!
#Marit Helene Eira, Máze

Verdi #3 Kompetent
Her ute var vi tidlig å ta i bruk kildesortering. For
oss var det helt fantastisk når ordningen startet
og Vefas IKS kom og faktisk tok med seg avfallet
vårt. Fjærabrenning og brenning av avfall i oljefat
er jo ikke lov lengre, men det var nå likevel en del
av vår hverdag.
Jeg har jobbet både som timelærer i barneskolen og som hjemmehjelp for eldre, og det er stor
forskjell i måten ordningen med kildesortering
praktiseres.
I forhold til barna må man ta en voksen-rolle, og
framsnakke kildesortering. Si noe om hvorfor
det er viktig, og at alle kan gjøre en forskjell. For
mange av de eldre, så kan det virke som om det
er større grad av tilfeldighet som styrer hvilken
farge det er på posen i dag.
Jeg lurer faktisk på om det er noe i påstanden om
at våre avfallsposer havner i samme container
som industriavfallet her ute - og hva skjer evnt.
med dette? Ordningen med kildesortering må jo
gjelde lengre enn ut til avfallsdunken vår?
Så har jeg et annet spørsmål; etter fjorårets aksjon med innsamling av telys har vi fortsatt å
samle inn. Mest for skøy. Nå avvikler vi vår innsamling, og planlegger å levere dette inn i til glass
og aluminium. Skal vi samle dette i poser, eller
skal vi kaste disse løse i containeren?
#Turid Irene Grønbech, Sandland

Svar fra Vefas IKS:
Noen plasser tømmer vi både næringsavfall og husholdningsavfall på
bilen. Men når bilen kommer til Alta,
blir det usorterte avfallet tømt en
plass og det sorterte husholdningsavfallet tømt i sorteringsanlegget.
Når det gjelder innsamlede telys, så
skal disse leveres løse. Plast hører
ikke hjemme her.
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Vårrydding - gratislevering
Alta

Loppa

Ekstra langåpent torsdag 7. og torsdag
21. mai kl. 08.15 – 20.00 - ordinær betaling.

Øksfjord gjenvinningsstasjon, Ystnes
gratislevering:
Torsdag 7. mai og torsdag 21. mai kl. 12-20
Sandland: 26. -28. mai
Sør-Tverrfjord 26.-28. mai
Bergsfjord 19.-21. mai
Nuvsvåg 11.-12. mai*
Tverrfjord 11.-12. mai*

Stengelsmoen gratislevering: Mandag 11.
mai og tirsdag 12. mai kl. 08.15-20.00
Containere distrikt:
Langfjorden: 1. og 2. juni
Talvik: 3. og 4. juni kl. 12-18
Komagfjord: 18. og 19. mai
Nyvoll: 18. og 19. mai
Kviby: 26. og 27. mai kl. 12-18

*Container utplasseres ca 1530 - står1 døgn

Hasvik gjenvinningsstasjon gratislevering:
Torsdag 4. juni og torsdag 11. juni kl 13-20

I Talvik og i Kviby vil Vefas vil stå med
bemannet bil og containere fra kl. 12-18
begge dager.
Kautokeino:
Hannomaras gjenvinningsstasjon gratislevering: Tirsdag 19. mai og torsdag 21. mai
kl. 13-20
Lahpoluoppal: 8. og 9. juni
Maze: 10. og 11. juni kl. 12-18

OBS! Avfall som blir lagt ut før containere
blir satt ut eller etter containere er tatt inn,
vil ikke bli plukket opp av Vefas.
Små elektrisk avfall må ikke kastes i container for grovavfall, men legges i plastcontainer. Større elektriske ting settes ved siden
av. Farlig avfall kan ikke leveres til container,
men til Miljørute.

I Maze vil Vefas vil stå med bemannet bil og
containere fra kl. 12-18 begge dager.

Finn det du leter etter på...
Facebook

www.sortere.no

På vår hjemmeside www.
vefas.no finner du informasjo-

Gå inn på www.facebook.com/
vefas.no og trykk Liker. Da

Sortere.no er en nasjonal
nettside for kildesortering og

TEKST & PRODUKSJON - bjørkmanns

www.vefas.no

