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D.D.E.

MOTESHOW

HVORFOR KJØPE NYTT NÅR VI
KAN BOLTRE OSS I GODE GAMLE
ÅRGANGER?
Flere og flere får øynene opp for at gjenbruk både er lønnsomt og avfallsreduserende. Det å bruke på nytt har blitt
både en miljøsak og en motesak. Nettet myldrer av grupper
hvor vi kan bytte, kjøpe og selge til en rimelig penge. Det
har aldri blitt solgt og gitt bort brukte ting til så store verdier på finn.no som nå. I denne utgaven av Råstoff tar vi en
nærmere titt på utviklingen av Norges største bruktmarked
på nett.
Trondheim Renholdsverk vil gjerne inspirere til enda mer
gjenbruk, og vi er glade for å kunne invitere byens innbyggere til Gjenbruksdagen 2015, som i år strekker seg over to
hele dager – 28. og 29. august. Her kan du blant annet gjøre
et kvalitetskupp i Fretex sin spennende gjenbruksbod.
Nytt av året er vårt byttetorg for sports- og fritidsutstyr. Har
du en sykkel, fotball, bæremeis eller annet utstyr du ikke
har bruk for lenger? Gi utstyret en ny sjanse. Vi er helt sikre
på at noen blir glade for å overta det. Er du på utkikk etter
noe, finner du det kanskje her.
Selve gjenbruksshowet går av stabelen lørdag kl. 13: Dette
skal være en feiring av det stadig voksende antallet mennesker som ønsker å bruke det som allerede finnes, eller
skape nytt av gamle ting. Sammen med Fretex kjører vi på
med et forrykende moteshow med modeller fra Trend
Models og Mona Grudt på Torget, og det blir gratiskonsert
med evig populære D.D.E.
Vi gjentar også suksessen med kartonglotteriet. Ta med deg
en kartongkubbe og bli med i trekningen av førstepremien
på kroner 10.000.
Gjør et kupp, kvitt deg med ting du ikke trenger, bli inspirert
og få litt grønnere samvittighet.

#gjenbruksdagen

Velkommen til Gjenbruksdagen.

KONKURRANSE

Tone Pettersen Olden
Kommunikasjonssjef
Trondheim Renholdsverk

Del ditt beste bilde fra Gjenbruksdagen
på Instagram og bli med i trekningen
av gavekort fra Fretex på kr 1.000,-.
Bruk #gjenbruksdagen. Husk at du må ha åpen profil for at
bildene dine skal være med i konkurransen.

2

Fretex

Kartong
lotteri

torg
Bytte

Mona
Grudt

SPLITTER NY GJENBRUKSFEST!

29.
Kl. 13.00

august

For sjette år på rad inviterer
Trondheim Renholdsverk og
Fretex byens innbyggere til
storstilt gjenbruksfest på Torget.
Klessalg og byttetorg er åpent
både fredag og lørdag. Se hele
programmet på neste side.
3

PROGRAM FOR
GJENBRUKSDAGEN:
FREDAG 28. AUGUST
10.00–16.00

FRETEX-UTSALG OG
BYTTETORG FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR
LØRDAG 29. AUGUST

10.00–16.00

FRETEX-UTSALG OG
BYTTETORG FOR SPORTS- OG FRITIDSUTSTYR

13.00

VELKOMMEN VED BJARNE BRØNDBO
I år er det D.D.E.s frontmann, Bjarne Brøndbo, som har fått det
ærefulle oppdraget å lose oss gjennom dagen.

FRETEX FASHION SHOW

En pent brukt veske fra Frankrike. En himmelblå skinndrakt fra 80-tallet. Smykker fra
1930? Brukt er mer moteriktig enn noen gang! Årets moteshow byr på inspirerende
antrekk fra Fretex, modeller fra Trend Models og Mona Grudt. Klærne selges i Fretex sine
butikker påfølgende uke.

D.D.E. SPILLER KONSERT

Det umulige e mulig, synger D.D.E. Det berømte refrenget speiler kanskje litt av filosofien
bak Gjenbruksdagen, for det er faktisk mulig å snu trenden med stadig økende forbruk.
Tar vi ikke helt feil byr Bjarne Brøndbo og co. på en forrykende hit-parade.

Ca. kl. 14.00

EKSTRATREKNING I KARTONGLOTTERIET!
Ta med kubber og vinn kr 10.000!
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Foto: Anders Langfjæran

KARTONGLOTTERIET
– SLIK GJØR DU:
• Skyll, brett, stapp!
• Seks kartonger i én kartong = én kubbe
• Skriv navn og telefonnummer på kubben
• Levér kubben til Trondheim Renholdsverks
bod fredag og lørdag frem til kl. 13.00
• Kryss fingrene!

MAKER FAIRE

Nytt av året er at vi deler Torget med
Trondheim Maker Faire. Maker Faire er verdens
største oppfinnerfestival, og er et familie
vennlig arrangement med oppfinnelser,
kreativitet og ideer. Se også hva som skjer
når et knippe studenter lager en spennende
installasjon ved å bruke, justere og modifisere
utrangerte gjenstander fra Heggstadmoen
gjenvinningsstasjon.

VINN

kr 10.000,-

Husk at det er
kartonglotteri hele året!
Det er fire ordinære
trekninger i året, og du
deltar ved å levere
merkede kubber sammen
med papiravfallet ditt.
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GJENBRUKSDAGEN
28. OG 29. AUGUST KL. 10.00–16.00

BYTTETORG
for sports- og fritidsutstyr
Kampklar!

Dragana Skjøstad viser fram utstyr som kan
få nye eiere på byttetorget 28. og 29. august.
Åpningstid kl.10.00–16.00 begge dager.

Foto: Amanda Gerhardsen

Gi det du har. Ta det du kan bruke

For å legge til rette for enda mer gjenbruk
prøver vi oss med et byttetorg i forbindelse
med Gjenbruksdagen 2015. Hit kan alle ta
med seg sports- og fritidsutstyr de ikke lenger har bruk for. Det er gratis å sette fra seg,
og det er gratis å ta med seg. Alt som kreves
er at utstyret skal være i god stand og ikke
krever noen reparasjoner før det kan brukes.

Liten handling. Stor forskjell

– På denne måten reduserer vi avfalls
mengden, samtidig som at mange kanskje
blir mer bevisste på at det de selv ikke har
bruk for kan komme andre til nytte, mener
Dragana Skjøstad, driftsleder ved Gjenvinningsstasjonen.
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Når mange mennesker gjør en slik enkel liten
handling som å bytte fullt brukbare ting, kan
det faktisk utgjøre en stor forskjell.
Noe av målet med Gjenbruksdagen er jo
nettopp å vise at det både kan være lett,
morsomt og givende å gjøre en sosial og
miljøvennlig handling. Vi oppfordrer derfor
alle til å lete i skuffer og skap etter ting å gi
bort, smiler Dragana.
I løpet av sitt første år som ansatt ved Gjenvinningsstasjonen har hun sett at folk ønsker
å kaste mye utstyr som heller burde vært
omsatt på nytt eller gitt vekk.
– Det kan være helt gangbare ting som relativt nye sykler, akebrett, skateboard, sparke

sykler, ryggsekker, tursko og alpinutstyr.
Utstyr som rett og slett fortjener en ny sjanse hos en ny eier, forteller hun.

Slik gjør du:
• Ta med sports- og fritidsutstyr som andre
kan bruke til Torget. Alt utstyr må være i
god stand.
• Finner du noe du har nytte av, kan du ta
det med hjem.
• OBS: Vi tar ikke i mot hjelmer eller farlige
gjenstander som kniver og våpen.

Finn.no

Nordmenn er skattejegere i særklasse
I 2014 ga nordmenn bort gjenstander for 95 millioner kroner på FINN Torget, og solgte unna ting for svimlende
7,2 milliarder. Norge er definitivt et gjenbruksland!
Det er 15 år siden markedsplassen FINN ble
til, og nesten like mange år siden FINN Torget
ble lansert. På Torget omsettes brukte gjenstander, som møbler, interiør, hvitevarer,
klær med mere.

Nå er retromøbler, redesign og vintageklær
ansett som både kult og fornuftig av alle samfunnslag.

Å gi bort i stedet for å kaste er
trendy, bærekraftig og effektivt

- Før syntes mange at det var litt pinlig å
selge unna egne ting, for hva ville naboen si?

Trondheim på salgstoppen

I følge undersøkelsen annonserer innbyggerne i Trondheim mest på Torget, kun slått
av Oslo. Senger, hyller, mobiltelefoner, sykler
og utstyr innen foreldre og barn-kategorien
troner på annonsetoppen i Trondheim. Den
aller største kategorien generelt er møbler
og interiør.
– Gjenbruk er bra for samfunnet. Uansett om
den bakenforliggende årsaken er lopper i
blodet, lysten på å tjene en slant, kvitte seg
med saker, gjøre et bruktkupp, eller genuint
miljøengasjement, avslutter Kallum.

Det første året ble bare 2.300 objekter lagt
ut for salg på FINN, annonseringen gikk tregt
og interessen var lav. Man diskuterte om det
i det hele tatt var noen vits i å fortsette. I fjor
ble det, i følge FINNs egen rapport, lagt ut
hele 3,9 millioner annonser bare på Torget.
Noe har definitivt skjedd med det norske
folks holdninger til gjenbruk.
Lene Kallum, PR- og informasjonssjef i FINN,
mener at den enorme veksten dels skyldes
at det har blitt gratis å annonsere på Torget
og at nordmenn har blitt mer komfortable
med digitale medier og netthandel. Hun påpeker også at folk har blitt mer miljøbevisste
og at gjenbruk er trendy.

kjærkommen trend som vi håper vil vare
lenge, sier Kallum.

Lene Kallum, informasjonssjef i FINN
Foto: Karoline Roka

– Å gi bort gjenstander er også en effektiv
måte å rydde og bli kvitt ting på. Uansett
årsak er det svært bærekraftig å gi bort i
stedet for å kaste, siden det sparer samfunnet for enormt mye avfall. Slik sett er det en

En liten kuriositet til slutt: Da «Møkkaski med
drittstøvler» ble lagt ut for salg ble det solgt
omtrent umiddelbart. Humor og kreativitet
er populært, også på FINN.

Illustrasjon:
Faksimiler fra ulike annonser på FINN Torget
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Hageavfall kan du levere gratis på Hageavfallsmottaket
til og med lørdag 31. oktober. Etter dette tar vi i mot
hageavfallet på Gjenvinningsstasjonen. Da er gebyret
1,35 pr. kilo.

Ind

BLI KVITT HAGEAVFALLET GRATIS
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Fretex

NY GJENVINNINGSSTASJON

Åpningstider:
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon og
hageavfallsmottak (frem til 31. oktober)
Mandag–torsdag
Fredag
Lørdag

07.00– 20.00
07.00– 15.00
10.00–14.00

Rundt årsskiftet 2015–2016 åpner den nye gjenvinningsstasjonen på Heggstadmoen. Vi gleder oss
til å ta i mot deg på en moderne og
effektiv gjenvinningsstasjon.
Takk for tålmodigheten
i byggeperioden.

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

Gjenvinningstasjonen tlf. 952 63 897

Kundesenter: 72 54 05 40, kildesortering@trv.no
Besøksadr.: Heggstadmoen 53 | Postadr.: P.b. 2380 Sluppen, 7004 Trondheim
Kontortid: mandag – fredag kl 08.00–15.30
Avfallstaxi: 917 54 000
Web: trv.no | facebook.com/trondheim.renholdsverk
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