
PÅ VIKAN
SØNDAG 1. SEPTEMBER 
KL 12–17

Opplevelsesdag

iris-salten.no

Ekstra trekning i 
Returkartonglotteriet
Brett seks kartonger i den sjuende, 
skriv på navn og telefonnummer og ta 
kubben med til Vikan. Vi trekker ut tre 
vinnere som får premier på  10.000,- 
og 5.000,-

Omvisninger
Vi åpner hele anlegget vårt og har 
omvisninger på kompostanlegget, i 
Farlig Avfall-bygget, på det moderne 
renseanlegget levert av Mivanor, på 
terminalområdet der vi kverner 
trevirke, i papiranlegget og i vår nye, 
unike restavfallshall.

Hva skjer med batteriene?
Hva skjer når et litiumbatteri kommer 
i klem? Vi demonstrerer hvorfor 
det er viktig å ikke kaste batterier i 
restavfallet.

Sanering av biler
Vi viser hvordan vi sanerer biler og 
demonstrerer hva som skjer med 
bilen etterpå. 

Demonstrasjon av biler og utstyr
På uteområdet vil Iris Service og 
Retura Iris vise fram biler og utstyr. 
Blant annet demonstrasjon av bilen 
som tømmer under bakken-containere.

Hjemmekompost med Bokashi
Mathilde Winther fra Han Sylte i 
Valnesfjord vil mellom 13.00 og 
15.00 demonstrere hvordan man kan 
kompostere hjemme med metoden 
Bokashi. Muligheter for kjøp av utstyr. 

Gjenbrukssenter
Ved kantina blir det etablert et 
eget gjenbrukssenter der barna 
kan lage nye ting av avfall.

Gjenbruksgjengen
Bli kjent med Gjenbruksgjengen. 
Her blir det historiefortelling, oppgave-
hefter, aktiviteter og mye annet gøy. 

Skattejakt
På Vikan har vi en skatt som 
vi inviterer barna til å fi nne. 
Sjørøvere vil passe på den.

Laboratorium
Labora etablerer en egen lab for 
barna. Her blir det muligheter 
å gjøre ulike oppdagelser. 

Kjøring med avfallsbil
Vi inviterer barna til å sitte på med 
avfallsbiler og hente en avfallsdunk. 

Mange ulike aktiviteter for hele familien

Gr atis buss!
Vi setter opp gratis buss tur/retur City Nord og Rema 1000 på 
Tverlandet. Fra City Nord kl. 11.30 og hver hele time fram til 15.30. 
Bussen stopper på busstoppene langs riksveien. Fra Tverlandet 
fra kl. 11.45 og hver halvtime. 

Vi inviterer til en opplevelsesrik dag for hele familien på Vikan. 
Masse aktiviteter for barna, konkurranser, servering i kantina og 
omvisninger på anleggene våre. Mange kommer, kommer du?

12.45
Åpning av opplevelses-
dagen og avduking av Iris sin 
25-års gave til innbyggerne i 
Salten v/ordfører Ida Pinnerød.

14.15  
Barneforestilling med 
Kalle og Tralle.

15.15
Musikkinnslag.

16.30
Trekning av vinnere i Retur-
kartonglotteriet. Hovedpremie 
på 10.000,- og to premier på 
5000,-. Trekning av gavekort 
og vinner av Returacontainer.

fr a scenen

SE FULLT PROGRAM OG 
BUSSTIDER PÅ IRIS-SALTEN.NO

HUSK Å TA MED 
KARTONGKUBBE OG BLI MED 
I RETURKARTONGLOTTERIET
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