
Her er svar fra Sirkula på spørsmål som kom opp på medlemsmøtet i etterkant 
av årsmøtet: 
 
 

- Lenke til åpningstider på gjenvinningsstasjonene www.sirkula.no.  
Hvis du trykker «flere åpningstider» får du opp alle åpningstidene. 
 

- Økt lysforurensing fra Heggvin: Det har vært lys som har stått på i en ny sorteringshall om 
natten. Dette er allerede endret til kl. 05:00 -22:00 mandag – fredag, og kl. 07:00 -16:00 på 
lørdag. Det er ikke lys på søndag. Andre lys skal være styrt av soloppgang /solnedgang.  

 
- Tilgang til kretsløpsparken gis ved å laste ned «Miljø-ID» og logger inn med MinId. Eller 

bestiller kort ved å sende epost eller ringe til Sirkula. 
-  
- Matavfallsposer kan hentes i boks ved returpunktet. Disse var dessverre var nedsnødd. Vi 

kontakter de som brøyter om saken. 
 

- Miljøcontainer: Det kan settes opp en miljøcontainer til farlig avfall (maling, beil o.l.). Dette 
vil kreve utvidelse av plassen. Det foreslås at dette tas opp seinere dersom dette er et stort 
ønske fra hytteeiere. En mulig løsning må vurdere sammen med allmenningen. En ekstra 
container vil gi en økonomisk konsekvens for gebyret. Foreløpig henvises abonnentene til 
gjenvinningsstasjonene. 
 

- Skilting: Det vil kommer bedre skilting på plassen etter hvert. 
 

- Plassering av returpunktet er bestemt av Sirkula og allmenningen i fellesskap. Hvis det er et 
stort ønske om noen avfallstyper nærmere Budor, må dette avklares med Løiten Almenning 
og Sirkula. Det vil ha en økonomisk konsekvens for gebyret. 

 
- Ønske om endring av åpningstider: Innspill rundt åpningstider tar vi med inn i 

åpningstiddiskusjon framover. Inntil videre kan jeg anbefale en tur med kafébesøk i 

kretsløpsparken- 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Grethe Olsbye 
Administrerende direktør 
  

 
 
Sirkula IKS 
Postboks 3, 2301 Hamar 
Telefon: 62 54 37 00 
www.sirkula.no  
Følg oss på www.facebook.com/sirkula  
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Åpningstider uke 11 - 2022: 
 

 
 

Merk at følgende lørdager i 2022 har lørdagsåpent fra 09:00 – 14:00: 
 

Lørdag  23. april   
Lørdag  07. mai  
Lørdag  11. juni  
Lørdag  08. oktober  


