
MIN RENOVASJON APP

Last ned app på telefon eller nettbrett. Søk etter
"Minrenovasjon"
Besøk www.libir.no 

Vi sender ikke ut tømmekalender automatisk.
Kalenderen vil være skreddersydd til hver enkelt
bolig. 
 
Tilgang til sin egen tømmekalender får man
på en av følgende måter: 
 

 
 
 
 
 

VELKOMMEN
SOM NY

ABONNENT

LITT OM OSS
LiBiR IKS (Lillesand og Birkenes interkommunale
renovasjonsselskap) er et interkommunalt selskap som
eies av Lillesand og Birkenes kommuner.
 
Formålet med LiBiR er å planlegge, anlegge og drive
fellesanlegg for mottak og behandling av avfall og
kloakkslam i de to kommuner i henhold til de
forpliktelser som fremgår av forurensningsloven.
Videre skal Libir samordne og utføre innsamling og
transport av søppel og slam i de to kommunene

Hvilke type avfall som hentes på hvilke dager
Få hjelp til riktig sortering av avfallet
Oversikt over våre utplasserte glassigloer for glass
og metall og miljøstasjonene
Tilgang til sin egen tømmekalender
Du kan sette varsel på mobilen din for å få beskjed
når det er på tide å sette frem dunken!
Våre åpningstider

Følgende får du vite i appen:



VÅRE DUNKER

Grå/svart dunk
RESTAVFALL

Grønn dunk
PAPP OG PAPIR

Brun dunk
MATAVFALL I POSE

Plastsekk
EMBALLASJEPLAST I SEKK. HENTES SAMMEN MED GRØNN DUNK

www.libir.no

HUSK 5 METERS HENTEAVSTAND!
 
 
På tømmedagen må dunker som står
lenger unna renovasjonsvei enn 5
meter, være satt ut før kl 07:00

SNART TOM FOR POSER TIL MAT OG
PLAST?
 
Knytt en tom biopose på
den brune dunken eller en plastsekk på
den grønne dunken. Renovatøren legger
ut en ny rull til deg!

Har du andre spørsmål til LiBiR IKS?
 

Kontakt oss på tlf. 37 26 96 50 hverdager mellom
08:00 - 15:00 eller epost: post@libir.no

Besøk gjerne våre miljøstasjoner
Her kan du levere mindre mengder

husholdningsavfall uten ekstra kostnad.
 

 Større oppryddinger og prosjekter må leveres
over vekt på Knudremyr og faktureres av

næringsselskapet


