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AVFALL ER

TID FOR  
KOS OG KA   S!O

Informasjon til husstandene i Trondheim

Praktiske 
tips til kilde-

sortering



TA VARE PÅ ADVENTSTIDEN
Desember er en måned med mye kos. Mye hygge fører også 
ofte til mer avfall. Å opprettholde gode kildesorterings
rutiner er derfor spesielt viktig i jula. Men det finnes også 
mange andre gode og enkle tiltak som sparer miljøet og 
samtidig bevarer julehyggen.

God planlegging gir bedre valg
Når vi vet hva vi skal ha, unngår vi unyttige impulskjøp og 
har muligheten til å ta miljø vennlige valg. Jeg stiller meg 
gjerne spørsmål om jeg virkelig har bruk for alt det nye jeg 
får lyst på når jeg ser i butikkene. Skal vi først kjøpe noe 
nytt, er det også verdt å gå for varer med høy kvalitet og 
lang levetid da det forlenger livsløpet til varene og reduse
rer utskiftningstakten.

Alternative gaver
Gaver er ikke ensbetydende med å kjøpe noe nytt. En  
undersøkelse Norfakta har gjort for Grenland renovasjon, 
viser at 95 prosent av oss setter like stor, eller mer, pris på 
vennetjenester, opplevelser, noe man har laget selv, eller 
støtte til veldedige formål. I en tid da de fleste har det  
meste, tror jeg den største verdien av gaver ligger i omtanken  
bak. Følelsen av å få eller gi bort tjenester eller hjemme lagde 
gaver overgår mange ganger følelsen ved kjøpegaver. Barn 
er flinke på alternative gaver – her har vi voksne noe å lære 
av barna.

Ribbe til frokost?
God mat er en viktig del av jula, men det er også den tiden 
på året hvor vi kaster mest. Ved å planlegge måltidene og 
utnytte råvarene maksimalt, gjør vi både miljøet og lomme
boka en tjeneste. Julerestemat smaker aldeles nydelig hvis 
den er tilberedt med kjærlighet og godt tilbehør.

Måk og strø
Vinteren kan være utfordrende for renovatørene våre. Snø 
kan gjøre det tungt å dra søppeldunkene etter seg, og glatt 
føre kan gjøre det vanskelig å holde balansen. Vi håper at 
alle tar seg tid til å måke og strø fram til søppeldunker og  
containere, slik at også renovatørene får ei god jul og en 
trygg vinter.

Med dette ønsker vi alle en gledelig desember og en  
miljøvennlig god jul!

Tone Pettersen Olden
Kommunikasjonssjef
Trondheim Renholdsverk

Så enkelt kan det gjøres: Gjør klar en pose for plastemballasje, en 
ekstra søppelsekk for gavepapir og bånd, og brett sammen mindre 
pappesker og samle dem i en større.
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Når gavedrysset er over og delikatessene spist opp, er det på tide å ordne opp i kaoset. Med noen enkle  
forberedelser blir veien til et ryddig julehjem overkommelig. Her er våre beste tips:

1. Bruk en ekstra søppelsekk  
til å samle gavepapiret

Gavepapir kan ikke gjenvinnes til nytt papir, 
og skal kastes som restavfall. Et godt tips er 
å unngå å fylle opp restavfallsdunken med 
gavepapir på jul aften. Sett det heller til side 
inntil du har ledig plass. Julepapiret kan 
også leveres gratis til gjenvinnings stasjonen.

2. Bruk egen pose til  
plastemballasje

Julegaver er pakket i mange ulike typer  
emballasje, og det kan være fristende å 
stappe alt i samme sekk. Gjør klar en egen 
pose til plastemballasjen, så blir det enklere 
å sortere ut det som kan gjenvinnes.
 

3. Først og fremst matavfall!
Gi matavfall førsteprioritet i rest

avfallsdunken. Sørg for at lokket ikke spriker, 
så unngår du besøk av fugler på jakt etter 
en godbit.
 

4. Vis godt matvett
Du kan lage mye godt av restene  

etter julematen. Det reduserer mengden 
matavfall, samtidig som du sparer penger 
og miljø. 
 

5. Bruk returpunkt og  
gjenvinningsstasjonen

Større mengder papp, papir, kartong og  
emballasjeplast kan leveres gratis til gjen
vinningsstasjonen. Mindre mengder kan 
leveres på returpunktene. Se oversikt over 
returpunktene på www.trv.no
 

6. Sett ut juletreet 17. januar
Sett treet godt synlig ved veien 

søndag 17. januar, så henter vi det i uke 3.

NB: Helligdagene innebærer at mange vil få hentet avfallet på andre 
ukedager enn ellers i året. Avfallet kan bli hentet både før og etter 
normal tømmedag.
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Du grønne glitrende tre, god kveld. 
I juletiden er det ekstra utfordrende for renovatørene å holde byen ren og  
ryddig. Vi kan gjøre mye for å sikre at de får en god, trygg og effektiv vinter.

– Det beste med å jobbe som renovatør er 
masse frisk luft, hyggelige kunder og fysisk 
aktivitet. Det mener Thomas Haug og Mari 
Falkensten. Sammen sørger de for tøm
mingen av opp til 2000 avfalls beholdere i 
uka på sin tømmerute. Det blir mange fine 
dager, men også noen tøffe tak. Spesielt når 
snøen laver ned og veiene blir isete. 

Måk og strø
– Vinterdager med glatt føre og mye snø kan 
være tøffe, bekrefter Mari, og sier at det å 
dra mange hundre avfallsbeholdere gjen
nom dyp snø på glatt underlag, både er 
tungt og kan føre til fall. Spesielt når man 
skal dra dunkene opp og ned bratte bakker.
– Men vi stoler på at folk også denne vinteren 
husker å måke og strø godt foran avfalls
beholderne, legger Thomas til og under
streker at de fleste er flinke til å legge til 
rette for at renovatørene skal få trygge og 
enkle arbeidsforhold på vinteren. Likevel er 
det alltid rom for forbedringer. 

– Noen, for eksempel småbarnsfamilier, har 
det forståelig nok travelt på morgenkvisten, 
slik at det å måke og strø nedprioriteres. I 
så fall blir vi lykkelige hvis de på tømme
dagen kan ta seg tid til å dra beholderen ut 
til veien og plassere dem med håndtakene 
vendt ut, smiler Mari. 

Over og ut for juletreet
Tradisjonen tro, har Trondheim Renholds
verk også i år ansvar for å samle inn juletrær. 
I uke tre frakter renovatørene trærne til 
hage avfallsmottaket på Heggstadmoen, 
hvor de kvernes og sendes til kompostering. 

Thomas forteller at folk stort sett husker å 
sette ut trærne til rett tid. Noen kan imidler
tid bli flinkere til å plassere treet på rett sted.
– Veranda, garasje, yttergang … vi opplever 
mange varianter, gliser Thomas, og blir mer 
alvorlig.

– Vi henter trærne på kveldstid når det er 
mørkt. Derfor ønsker vi at treet skal stå så 
nært veien som mulig. Da blir de enkle å 

oppdage, og vi slipper å rygge inn i stikk
veier på ettermiddags og kveldstid når det 
er mange biler og barn i gatene. 

– Å fjerne pynten er også viktig, sier Mari, og 
legger til at det ikke er uvanlig å finne stiv
pyntede trær med juletrefot på langs veien. 
Husk også å sjekke at verken tre eller avfalls
beholder blåser bort eller fryser fast.

Se og bli sett
Undersøkelser gjort av Trygg Trafikk  
viser at kun 32 prosent av den voksne 
befolkningen husker å ta på refleks i 
vintermørket. Det er svært uheldig,  
mener de to renovatørene. 
– På mørke morgener og ettermiddager  
er det nesten umulig å se fotgjengere på  
lang avstand hvis de ikke bruker refleks. 
Selv om bilen vår er stor og oversiktlig, 
veier den mange tonn og har lang 
bremselengde. At folk bruker refleks 
 er alfa og omega for alles sikkerhet, 
avslutter Thomas og Mari og ønsker  
alle ei god jul.
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Du grønne glitrende tre, god kveld. 

Vi samler 
inn juletrær 

i uke 3!

Thomas og Maris ønskeliste

Måk slik at det blir åpen vei mellom 
beholder og tømmebil 

Rydd bort snøen rundt og oppå  
beholdere og containere

Strø når det er glatt 

Sjekk at beholderen ikke fryser fast 

Fjern hindringer foran beholdere  
og containere

Fjern greiner som hindrer  
tilgang til containere

 
Husk innsamling av juletrær i uke 3

Plasser juletreet godt synlig ved  
veien søndag 17. januar

Pass på at treet ikke snør ned,  
blåser bort eller fryser fast 

Bruk refleks!
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Den nye gjenvinningsstasjonen på Heggstad
moen tar gradvis form, og etter hvert som 
den vokser fram, erstattes funksjonene på 
det gamle anlegget med nye, moderne og 
mer funksjonelle løsninger. Selv om det fort
satt er litt arbeid som gjenstår, gleder  
Dragana seg over utviklingen. 

– Det er anleggsvirksomhet her enda, men 
det blir enklere og hyggeligere å besøke oss 
for hver uke som går, sier Dragana.

Som driftssjef har hun hovedansvaret for å 
ta i mot kundene på en god måte og for å gi 
dem en fin besøksopplevelse, også i bygge
perioden. Det har ikke alltid vært like lett.

 – Å bygge nye systemer, samtidig som den 
gamle stasjonen er i drift, har vært ut
fordrende, men alt i alt har det gått bra. Selv 
om vi i perioder har hatt begrenset kapasitet 
og en del kø, har kundene taklet ulempene i 
ombyggingsfasen godt. Jeg vil takke alle 
besøkende for tålmodigheten. Samtidig vil 
jeg også fremheve de ansattes innsats. Å 
jobbe med så løsningsorienterte, kunnskaps
rike og humørfylte mennesker er en hver 
leders drøm! 

Betydelig bedre kapasitet
Når den nye gjenvinningsstasjonen står 
ferdig, kan Trondheim Renholdsverk ønske 
hele 200 000 besøkende i året velkommen. 

Det er en betydelig økning fra den gamle 
stasjonen, hvor kapasiteten har vært sprengt 
i flere år. Stasjonen får bedre adkomst,  
bedre oversikt og et tydelig skille mellom 
publikumsområder og driftsområder.

Sømløs orden
– Mens den gamle stasjonen har mottak for 
sortert avfall og restavfall på to ulike steder, 
vil begge funksjoner samles på ett sted i det 
nye anlegget, forteller Dragana. 

– Man kan følge en enkel, godt merket, søm
løs kjørerute, hvor man kaster sortert avfall 
og leverer til gjenbruk. Til slutt kan man 
kjøre på vekta i enden av sløyfa og kaste 

Det gjenstår litt arbeid før den nye gjenvinningsstasjonen er klar for offisiell åpning, men driftssjef på  
Heggstadmoen, Dragana Beric Skjøstad, er glad for å kunne melde at byggingen er i rute.

Slik så den nye gjenvinningsstasjonen ut i oktober. Besøkende kan gradvis  
ta i bruk nye områder og funksjoner etter hvert som arbeidet ferdigstilles.

Nyttårsgave til 
Trondheims innbyggere
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Driftssjef på Heggstadmoen, Dragana Beric 
Skjøstad, gleder seg til å kunne ønske nye og 

gamle kunder velkommen til en mer 
moderne og funksjonell gjenvinnings stasjon.

Foto: Ronny M. Danielsen 

rest avfallet på returen. Det blir mer oversikt
lig for besøkende, samtidig som det blir 
enklere for oss som jobber her å veilede 
kundene, sier Dragana.

Tryggere og ryddigere
Ett nivå nedenfor publikumssløyfa, adskilt 
med mur, samles alle driftsfunksjonene.
– Når anleggsmaskiner og lastebiler ikke 
lengre kommer i konflikt med privatbiler, 
skaper vi et tryggere miljø, sier Dragana. For 
ytterligere effektiv drift, blir mottaket for 
farlig avfall flyttet fra Tempe og opp til Hegg
stadmoen.

Selv om det blir enklere og mer oversiktlig 
å besøke gjenvinningsstasjonen, kan du 
fortsatt gjøre en innsats selv for at opp
holdet skal bli enda mer effektivt. 
– Ved å legge avfall som skal først ut av  
hengeren øverst eller ytterst, slipper du å 
bruke tid på å sortere når du er her. 

– Og en ting til: I mellomjula og januar har vi 
egen container for gavepapir på «gratis
delen» av gjenvinningsstasjonen, smiler 
Dragana og ønsker alle ei god jul og et godt 
nytt år.
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Betaling

Administrasjon

Tidligere
område

Gratis
levering

Fretex

Heggstadmoen 
gjenvinningsstasjon

Sandmoen

Åpningstider: 
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon  

Mandag–torsdag  07.00– 20.00
Fredag 07.00– 15.00
Lørdag  10.00– 14.00

Julaften og nyttårsaften 07.00– 11.00
28.–30. desember  07.00– 20.00

Hageavfallsmottaket er stengt for vinteren 
Se www.trv.no for hva som kan leveres ved  
gjenvinningsstasjonen. NB: IKKE matavfall. 

Gjenvinningsstasjonen tlf. 952 63 897

Bestill på www.trv.no, eller ring oss for nærmere avtale: tlf. 917 54 000

 Pris fra kr 

375,-

*1 lass = maks 300 kg, kr 375, pr. påbegynte 300 kg.

BYENS BILLIGSTE 
AVFALLSTAXI!


