Lag/foreninger som ønsker å rydde flygeavfall på og i tilknytning til Øfas AS sitt anlegg
på Gassanjarg.
Rydding flygeavfall våren 2022
Masternes Gjenvinning AS (MG) holder sekker til å samle avfallet i. Sekkene og større
gjenstander som store pappflak, store plastflak, isoporkasser og lignende samles i små
depoter på slik sted at vi kommer til med hjullaster for å hente sekkene.
Gi beskjed til kjørekontoret/vektoperatøren senest kl 09:00 dagen etter hvor sekker og avfall
er lagret slik at vi får hentet inn avfallet.
Telefon kjørekontor/vektoperatør 91108150 / 92408363
Masternes har delt oppryddingen i fem soner.
Tilbyder må selv gjøre seg kjent i den/de soner de ønsker å gi pris på.
For eksempel: Er det mye eller lite flygeavfall i sonen eller andre forhold som må tas hensyn
til.
MG ønsker pris på opprydding i de forskjellige sonene.
Tilbyder må selv sørge for at de som rydder utafor trafikkert vei, har synlighetsklær eller
refleksvest.
Dersom noen ønsker en kontrakt som går over flere år, inntil 3 år, bes det opplyst om det.
• Sone 1.
Fra Seidajok bru og sørover E6 til innkjørsel høydebasseng, ca 10 meter til hver side
av vegen. Videre sørover langs E6 mot elva til dyp stikkrenne på sørsiden av
Gassanjarg og langs bekk ned til elva. Tilbake nordover langs elva og så tilbake til der
hvor innkjørselen til høydebassenget starter.
• Sone 2.
Fra sør vest hjørne av gjerdet og ca 10m fra gjerdet til tjern vest for inngjerdet område,
langs ”saue gjerdet” til lysløypa. Derfra ned mot innkjørsel fra E6 til høydebassenget.
• Sone 3.
Inngjerdet område på Gassanjarg, unntatt areal innenfor nettboks.
• Sone 4.
Fra sørsiden av innkjørsel til anlegget fra E6 og sørover langs E6 til grusvei som tar av
fra E6 vestover opp på sør-øst siden av Gassanjarg til sør østlig hjørne av gjerde.
Videre langs gjerde til innkjørsel til anlegget på nordsiden.

• Sone 5
Fra sørvestlig hjørne av gjerde og østover langs gjerde forbi det sørøstlige hjørne og
ned mot vei på sørsiden av grensen til Sone 4. Videre langs E6 til dyp stikkrenne på
sørsiden av Gassanjarg. Derifra går det vestover til høyde på sørsiden av gjerdet over
tilbake til utgangspunktet for gjerdet i sørvest.
Se vedlagt kart.
MG ønsker ryddingen ferdigstilt innen to uker fra bestilling.
Dersom ryddingen ikke er ferdig innen to uker fra bestilling trekkes det 2% av
totalsummen for hver virkedag utover to uker.
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å bestemme tildelinga av de ulike oppdrag.
Ønsker pris innen Fredag den 06. Mai kl 13:00 på e –post: post@masternes.no
Kan selvsagt også leveres MG AS, Deanugeaidnu 163 innen tidsfristen.
Arbeidet kan begynne så snart oppdraget er tildelt.
Sett X i den sonen dere ønsker å gi pris på
Sone 1
Kr:…………………………..
Sone 2
Tildelt t.o.m 2022
Sone 3
Kr:…………………………...
Sone 4
Kr:…………………………..
Sone 5
Kr:…………………………..
Alle priser gis inkl MVA.
Lag/forening…………………………………………….
Underskrift leder:……………………………………….
Tlf kontaktperson:………………………………………
E – post kontaktperson: …………………………………

