
  Åpningstider betjente miljøstasjoner (karthenvisning på baksiden)  
 
Frya          tlf.nr  61 29 67 74  07.30-15.30 (mandag-onsdag-torsdag-fredag) 
Fryavegen 131, 2647 Sør-Fron  11.30-19.00 (tirsdag) 
 
Rustmoen    tlf.nr   61 29 11 73  08.00-15.30 (mandag-tirsdag-fredag) 
Rustmovegen 140, 2640 Vinstra  11.30-19.00 (torsdag) 
     onsdag stengt 
 
Kvam           tlf.nr   90 09 03 43  15.00-18.00 (mandag) april-okt. 
Industrivegen 182, 2642 Kvam  15.00-16.30 (mandag) nov-mars 
 
 

  MGR-nytt

Ringebu                             Nord-Fron                             Sør-Fron 

 Informasjon fra Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap Nr. 1 April 2018   17. årgang 

Midt-Gudbrandsdal  
Renovasjonsselskap 
Postadresse:/kontorsted:  
Fryavegen 150, 2647 Sør-Fron 
 
Telefon:   61 28 31 78   
                47 81 11 85 
Telefaks:  61 28 31 79 
E-post: post@mgr.no 
Internett: http://www.mgr.no/ 

VÅRRYDDEAKSJON 2018 

RABATTKUPONGEN MÅ BENYTTES I LØPET AV 2018.  
Husholdninger i midtdalen kan levere et lass gratis (inntil 2 m3 avfall) på Frya Miljøstasjon,  

Rustmoen Miljøstasjon og Kvam Gjenvinningsstasjon). Husholdningen må selv sørge for å sortere  
avfallet på ”rampa”. Se nederst for åpningstider.  

KLIPP UT OG TA MED BONGEN PÅ BAKSIDEN AV DETTE ARKET 

 

   LØRDAGSÅPENT PÅ BETJENTE MOTTAK 
 Lørdag  12. mai    kl. 0900-1300 
 Lørdag  26. mai       kl. 0900-1300 
 Lørdag    2. juni (ikke Kvam) kl. 0900-1300 
 Lørdag    6. oktober (ikke Kvam) kl. 0900-1300 
 Lørdag  13. oktober   kl. 0900-1300 
  For andre åpningstider se nederst på dette arket. 

Offentlig informasjon 
Sendes til alle innbyggere i midtdalen  

 

DRIKKEKARTONG 
 

Drikkekartong m.m. 
skal legges direkte i 
beholder for papir og 
papp. Brett kartongen 
til kubber slik som vist 
på bildet. Husk å skrive 
på navn og adresse.  

 
Drikkekartonger som 
trekkes ut blir med i det 
nasjonale lotteriet hvor det hvert kvartal  
trekkes 30 premier a’ kr. 10.000 og 1 
premie a’ kr. 100.000 

ELEKTRISK AVFALL 
Elektrisk avfall skal leveres i  
butikker eller på betjente miljøstasjoner.  
 
Eks: mobiltelefoner, batterier, spare- 
pærer, barbermaskin, hårføner, kjøkken-
utstyr. 

     PLASTEMBALLASJE 
   Ca. 60 % av husstandene i midtdalen sorterer og leverer plast på våre innsamlings-       
     ruter. Plasten hentes samtidig med papiret. På Frya miljøstasjon blir plasten presset i      
     bunter før den leveres til materialgjenvinning.  
 
   All plastemballasje må være helt tom. Skyll i kaldt vann, ta en sveip med oppvask- 
     børsten om nødvendig og rist tørr før du sorterer. Dersom det er rester som ikke lar  
     seg  skylle bort, legger du den skitne plastemballasjen i restavfallet.

 

  For hver kilo plast som gjenvinnes spares to kilo olje. I løpet av et år vil hver             
nord mann kvitte seg med nærmere 15 kilo plast. Vi sparer dermed store meng-
der råvareutvinning, CO2-utslipp og energi ved å gjenvinne plast. 

GJØR JOBBEN ENKLERE 
FOR RENOVATØREN 

 
-plastsekken for  plast- 
 emballasje må knytes før  
 levering 
 
-plastsekken skal plasseres løst  
 ved siden av papirbeholder  
 
-beholdere for avfall skal stå  
 maks 10 meter fra fast ruteveg  
 for renovasjonsbilen 

701 tonn plast til materialgjenv. i 2017 (2016 parentes) 

Plastemballasje, husholdning  133 tonn (136 tonn) 
Landbruksplast    463 tonn (369 tonn) 
Anna plast    105 tonn (  56 tonn) 
Plastemballasjen leveres til anlegg i Tyskland. Plasten blir til blomsterpotter  m.m. 
Landbruksplasten og anna plast leveres til Folldal Gjenvinning m.fl. Plasten blir til 
avfallssekker m.m. 

 Returordning for fritidsbåter 
   Frya miljøstasjon og Rustmoen miljøstasjon   
     tar  imot båter (< 15 fot) som  ikke lenger er i  
     bruk.  
 
     Når båten er levert kan du  søke om vrak- 
     pant. 
 
     Du kan lese mer om ordningen på: 
     https://sortere.no/fritidsbater 

 



 
 

BETJENT MOTTAK: FRYA MILJØSTASJON 
 

FRYAVEGEN 131, 2647 SØR-FRON 

Side 2 BETJENT MOTTAK: RUSTMOEN MILJØSTASJON 
 

RUSTMOVEGEN 140, 2640 VINSTRA 

REGISTRERINGSBONG FOR LEVERING AV GRATIS RYDDEAVFALL 

TIL FRYA OG RUSTMOEN MILJØSTASJONER ELLER KVAM GJENV.STASJON (GJELDER IKKE 

FOR STØRRE MENGDER ASBESTHOLDIG AVFALL OG FARLIG AVFALL). 

 

NAVN………………………………………………….. 

DATO …………………………………………………. 

 

GJELDER FOR 1 LASS INNTIL 2 M3 AVFALL VED BETJENTE MOTTAK FRA 4.  MAI—31. DESEMBER 2018 

 KLIPP UT 

 KLIPP UT 
MIN RENOVASJON  
Last ned Min renovasjon på AppStore (Iphone/Ipad) 
Last ned Min renovasjon på Google Play (Android telefoner) 

 
Min renovasjon har fire hovedfunksjoner: 
-Tømmekalender 
-Sorteringsinformasjon 
-Returpunkter (glass/metallemballasje) 
-Betjente miljøstasjoner/gjenvinningsstasjoner 
 
App’en er gratis å laste ned og bruke. 
 
Det er også muligheter for å skrive ut tømmekalender fra 
www.mgr.no. 

INNSAMLING I EGEN REGI 
Kontrakten med Norsk Gjenvinning Renovasjon AS (NG) om innsamling av hushold-
ningsavfall og næringsavfall gikk ut den 31.12.17. NG fikk kontrakt på innsamling 
gjeldende fra 01.08.06 og har gjennom alle disse årene (11 år og 5 mnd.) utført  
arbeidet på en god måte.  
 
MGR overtok selv innsamling av avfall fra årsskiftet 2017/2018. Det ble kjøpt inn nye 
renovasjonsbiler og ansatt 4 renovatører/sjåfører. Det er mottatt svært lite klager etter 
at MGR tok over innsamlinga av avfallet. 
 
Det har imidlertid så langt vært noen utfordringer med innsamling av avfall: 
-matavfallsdunker som fryser (bruk MGR’s nye plastpose) 
-sekker med plastemballasje som ikke er knytt 
-nedsnødde dunker 
Disse forholdene medfører mye ekstra jobb og lange arbeidsdager for våre sjåfører.  

KILDESORTERING PÅ NETT –WWW.SORTERE.NO 
Hvis det er spørsmål til kildesortering, gjenvinningsprosesser m.m. logg inn på www.sortere.no eller 
www.mgr.no. 

GRATIS LEVERING AV TREVERK 
 
Husholdninger kan blant annet levere gratis sortert treverk på alle 
betjente mottak (gjelder ikke trykkimpregnert). Behandlet treverk 
(malt)  og treverk med spiker/mindre beslag kan leveres. Mengde-
begrensning pr. husholdning: 4 m3 treverk pr. år. 
 
Treverket kvernes til flis på miljøstasjonen og leveres til energi-
gjenvinningsanlegg for produksjon av fjernvarme.  En større an-
del flis leveres til anlegg på Gjøvik og Elverum. Det produseres 
fjernvarme til sykehus, skoler m.m. 
 

    I 2017 ble det levert ca. 3100 tonn flis til fjernvarmeanlegg. Dette  
    tilsvarer energiforbruket til ca.  420 boliger. 

 

KLIPP UT 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM0ID6767MAhVnQpoKHVo2CCEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dyroy.kommune.no%2Fkildesorteringsguide.4470062-109020.html&psig=AFQjCNEviZRMtGeawntmbOF9tyS2XIq2Rg&ust=1461848389785627
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjM0ID6767MAhVnQpoKHVo2CCEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.dyroy.kommune.no%2Fkildesorteringsguide.4470062-109020.html&psig=AFQjCNEviZRMtGeawntmbOF9tyS2XIq2Rg&ust=1461848389785627
http://www.mgr.no/service/min-renovasjon/

