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Informasjon til husstandene i Trondheim

Gratulerer med
Gjenbruksdagen!
I år har vi jubileum. Det er femte år på
rad vi arrangerer Gjenbruksdagen på
Torvet.
Med Gjenbruksdagen har vi satt fokus
på nytten og gleden ved å kjøpe pent
brukte møbler, klær, pyntegjenstander
og andre skatter. For hvert år har det
kommet flere og flere nysgjerrige innom
Gjenbruksdagen, og Torvet forvandles
til et eneste stort skattekammer hvor du
garantert finner noe med sjel og historie.

Moteshow med Fretex

Gjenbruk har endret seg med årene.
Tidligere var det helt vanlig og nødvendig å arve klær, stoppe sokker og
lappe igjen hull i buksene. Dagens gode
økonomi, billige klær og fokus på nye
ting har gjort at vi har lett for å bruke,
kaste og kjøpe nytt. Det kan vi se ut fra
mengden som kastes. Mye som kastes
fungerer utmerket eller trenger kun en
enkel reparasjon for å bli i topp stand.

Gjør et gjenbrukskupp!

Ved siden av dette har det blitt større
fokus på individuell stil, retro-design og
god kvalitet. Hvem har vel ikke kjøpt en
ny vare som skal se ut som om den er
gammel? Det er noe paradoksalt over
det å kjøpe en helt ny stol som ser gammel ut når vi like gjerne kan kjøpe den
originale på et loppemarked eller i en
bruktbutikk. God kvalitet finnes det mye
av i gjenbruksmarkedet, og prisene er
stort sett mye lavere enn om man skulle
kjøpe noe nytt.
I denne utgaven av Råstoff besøker vi en
familie som virkelig er gode på gjenbruk.
De forteller om hvorfor gjenbruk er bra.
I tillegg viser vi deg hvordan du finner
frem i bruktmarkedet og hvilke triks du
må kunne for å gjøre et varp.
Vi sees på Gjenbruksdagen!

Vin.0n00!
kr 10
Returordningen for
kartonger fyller 20 år
Dette feirer vi med ekstratrekning i
kartonglotteriet på Torvet. Ta med kubber
og vinn kr 10.000!

Slik gjør du:
• Skyll, brett, stapp!
• Seks kartonger i én kartong = én kubbe
• Skriv navn og telefonnummer på kubben
• Levér kubben til Renholdsverkets bod på Gjenbruksdagen
• Kryss fingrene!

Tone Pettersen Olden
Kommunikasjonssjef
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Husk at det er kartonglotteri hele året! Det er fire ordinære
trekninger i året, og du deltar ved å levere merkede kubber
sammen med ditt papiravfall. Les mer om kartonglotteriet
på www.renholdsverket.no
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Lørdag 23. august
kl. 13.00 på Torvet
Bli med på årets gjenbruksfest!
Vi byr på motevisning, konsert og
muligheten til å gjøre noen skikkelig
gode bruktkupp. Tar du med deg en
kartongkubbe, kan du også vinne
kr 10.000. Arrangementet er gratis.
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Program
12.00 Fretex åpner bodene

Det fylles på med nye varer utover dagen

13.00 Velkommen v/Klaus Sonstad

Gratiskonsert med
evig populære D.D.E!

år
Gjenbruk av Mona og Klaus
Mona Grudt og Klaus Sonstad er selve
beviset på at gjenbruk er bedre enn
bruk-og-kast. Helt siden starten har
Mona og Klaus kastet glans over
Gjenbruksdagen, og vi gleder oss til de
skal lose oss gjennom dagens program.

Moteshow
v
/Mona Grudt, Trend Models og Fretex
Salg av antrekk fra motevisningen skjer
umiddelbart etter visningen er ferdig

Konsert med D.D.E.
Trekning i kartonglotteriet
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Vi møter familien Selberg/Kvendseth hjemme i en lekkert innredet leilighet for å snakke om
gjenbruk. Familien består av mamma Marianne, pappa Ronny og døtrene Emma og Anny.
Rundt det eneste nykjøpte møbelet i leiligheten, et kaffebord, går praten livlig og engasjert.
For Marianne og Ronny er oppriktig opptatt av hva og hvordan de handler.

– Jeg har vært opptatt av gjenbruk siden
barndommen, sier Ronny, og snakker om
tegneseriene han samlet på og måtte lete
etter i en bruktbutikk. – Plutselig var det
LP-plater på butikken også. Siden gikk det
over til lamper, og slik ballet det på seg.
Marianne har en annen vei inn til gjenbruk.
– Jeg har alltid vært veldig glad i 50- og
60-tallsstilen. Jeg ble dratt mot designen og
stilen og har alltid syntes den er veldig flott.
Det er tydelig at leiligheten er innredet med
et godt blikk for hva som ser fint ut, men
hvorfor kjøpe brukt og ikke nytt?
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– Jeg er glad for at vi ikke har så mye nytt,
det er så mye å ta av på bruktmarkedet,
sier Marianne. Ronny nikker og fortsetter: – Det er stor overproduksjon av alt.
Vi forbruker og lager mer enn vi trenger.
Men hvordan får dere egentlig tak i tingene?
Marianne svarer at det handler om initiativ.
– Du må ut og lete. Både på loppemarked,
Fretex, andre bruktbutikker og hos ulike
antikvitetsforhandlere.

– I tillegg er finn.no en veldig god butikk,
supplerer Ronny. – Folk har begynt å bruke
finn.no mer, både for å kjøpe og selge.
Har dere noen lure triks?
– Hvis du er på jakt etter skatter og gull, da
er kunnskap om design og historie trikset.
Da vet du hva du skal se etter og kan gjøre
gode kjøp. Ronny peker på spisebordet han
kjøpte, det danske designikonet Superrectangle fra Piet Hein & Bruno Mathsson.
– 125 kroner, smiler han.

Et utvalg av
familiens gjenbruksskatter:
Anny og Emma har på seg
sine yndlingsplagg, mens
Mariannes favoritt er den
utskjærte tre-kobraen.
En arvet skrivepult holder
orden på det praktiske, og på
kjøkkenet finnes det mye
som både er til nytte og pynt
– gjerne på samme tid.

Hvordan lykkes man i bruktmarkedet?
– Du må smøre deg med tålmodighet.
Dra på flere loppiser og bruktbutikker, og
sett av tid. Plutselig dukker det du vil ha
opp, så det er bare å ikke la seg stresse,
forteller Ronny erfarent.
– Søkeord som teak og retro gir mange
fine treff på finn.no. Fretex er også artig
fordi du finner både gamle og helt nye
ting. Særlig barneklær, utdyper Marianne.
Gjennom praten i stuen hvor Anny leker
med et dukkehus fra 90-tallet, og Emma
sitter tålmodig og lytter, har samtalen om
gjenbruk blitt dypere enn å handle om
hvor man får kjøpe brukte, fine ting. Det
er tydelig at det handler om noe større.
– Jeg tror vi er litt sånn over gjennomsnittlig interessert i langtidseffekten av
ny produksjon, sier Marianne. – Men vi
har selvsagt noen nye ting, det er fint å
ha en balanse. Ronny på sin side ville
helst kjøpt alt brukt. – Jeg er egentlig litt
sur på masseproduksjon.
– Man kan begynne å henge seg opp i
ganske dystre ting, fortsetter Marianne
og nevner hvor mye vann som må til for
å dyrke nok bomull til to t-skjorter, om
giftstoffer som finnes i nye klær. – Det er
jo fordelen med å kjøpe klær brukt, alle
de farlige stoffene er vasket vekk etter
mange gangers bruk, sier Marianne.
– Jeg kjenner det er lenge til jeg skal kjøpe
noe nytt, ler Ronny.
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til en god brukthandel

Det finnes mange veier inn i bruktmarkedet. Her er et utvalg.
LOPPEMARKED

FRETEX
Rosenborggate 9–11
Fjordgata 40
Nardoveien 10
Heggstadmyra 2
TANTE ISABEL
Fjordgata 52
CRISTINAS SECOND
HAND & VINTAGE
Mellomveien 6

Facebook-gruppen «Loppemarkeder i Trondheim» er et lurt sted å begynne. Her finner du
informasjon om loppemarkeder, garasjesalg, byttemarkeder, gatemarkeder osv. Vær tidlig
ute. Ha en konkret idé om hva du er på jakt etter, så vet du hvor du skal begynne å lete.
Og husk: vær tålmodig!

SIRKULUS
Kjøpmannsgata 33

BRUKTHANDEL PÅ NETT

MISJONSSENTRALEN
Saupstadringen 3

GENERELT
finn.no
finn.no er den aller største aktøren for brukthandel på nett i Norge. Her finner du alt fra
biler, sykler, hvitevarer, barnevogner til møbler, klær og nips; ja, nærsagt hva som helst.
Det koster ingen ting å legge ut annonser på «Torget», og det finnes også en del varer
som gis bort helt gratis.

GRATISBUTIKKEN
Strandveien 27 A

NMS GJENBRUK
Sommerveita 4
DEN GAMLE KRAMBOD
Nedre Bakklandet 21

Facebook
Det dukker stadig opp lokale grupper for kjøp, salg, bytte og ting som gis bort på Facebook.
Bruk søkefunksjonen.

ANTIKVITETSHUSET
TORDENSKJOLD
Fjordgata 32

MOTE/VINTAGE
bloppis.no
Designerklær, vintage – er du heldig kan du snappe opp skatter fra Kronprinsesse MetteMarits eventyrlige garderobe, eller kanskje noe fra pop-prinsessen Tone Damli?

ANDERSEN ANTIKK
& AUKSJON
Kongens gate 38

etsy.com
Etsy er en bra nettside som selger brukte, vintage og hjemmelagde klær. Holder du deg
under kr 200,- unngår du toll.
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BRUKTBUTIKKER I
TRONDHEIM *

BØKER:
WANGSMO ANTIKVARIAT
Vår Frue Strete 1

absolutevintage.co.uk
Nettbutikk med fokus på vintageklær fra 1930 til 1980-tallet for damer og menn. Spesielt
god på vintagesko og -vesker. Husk å ta høyde for toll når du handler for mer enn kr 200,-.

ADAMSTUEN
ANTIKVARIAT
Kongens gt 68

nettbutikk.fretex.no
Det er ikke alltid man er i humør til å tråle klesstativ etter klesstativ på jakt etter «gull».
Fretex har egen nettbutikk med et håndplukket utvalg brukte klær, tilbehør og redesign.

POCKETBUA
Mellomveien 4

* Oversikten er ikke komplett
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til besvær

Vi importerer stadig mer klær
1994:
2014:

9 kg pr innbygger

15 kg per innbygger

Totalt 82 000 tonn

Vi kjøper mer klær og sko

1990:

Total omsetning
22.822 millioner kr

2010:

2000:

Total omsetning
57.212 millioner kr

Total omsetning
34.045 millioner kr

Snittforbruk:
20 900 kr pr innbygger

hvA skjer med alle disse klærne?

Hvert år kaster vi 120.000 tonn
tekstiler. Det tilsvarer 23 kg* per
innbygger!

Tall fra SSB/SIFO. *Tall inkl. industritekstiler

Det meste går rett i restavfallet.
Kun 4 kg leveres til gjenbruk.

Dersom vi klarer å øke gjenbruk
med 6 kg pr innbygger, vil det gi en
miljøgevinst tilsvarende CO2-forbruket
til 100.000 biler!
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Fretex

RENHOLDSVERKET BYGGER NY GJENVINNINGSSTASJON FOR BYENS HUSSTANDER
I byggeperioden vil det være varierende
endringer i kjøremønsteret på
gjenvinningsstasjonen. Avtroppende
driftsleder Terje Gunnar Christiansen
loser deg fram!
Hva er det viktig for publikum
å vite om nå?
Vi har flyttet Fretex ut av gjenvinnings
stasjonen og over gata litt lenger ned.
Når du kommer kjørende inn mot
stasjonen, ligger avkjørselen på venstre

side. Vi anbefaler at du sorterer alt
avfallet før du kommer. Kjør først
salgbare varer til gjenbruksmottaket vårt
hos Fretex (punkt 1), kjør så videre til
gebyrfri sone hvor det meste kan leveres
gratis (punkt 2) – og har du da noe igjen,
må du levere det på gebyrbelagt sone
(punkt 3).

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

07.00– 20.00
07.00– 15.00
10.00– 14.00

Se www.renholdsverket.no for hva som kan
leveres ved gjenvinningsstasjonen.
NB: IKKE matavfall.
Gjenvinningstasjonen tlf. 952 63 897

Kundesenter: 72 54 05 40, kildesortering@renholdsverket.no
Besøksadr.: Tempevn 25 | Postadr.: Postmottak, 7004 Trondheim
Kontortid: mandag – fredag kl 08.00–15.30
Renholdsverkets avfallstaxi: 917 54 000
Web: renholdsverket.no | facebook.com/renholdsverket

Heldigvis er dette bare en midlertidig
ordning – og når vi ser for oss målet om
en ny stasjon som står ferdig i årsskiftet
2015/ 2016, tåler vi litt ekstra nå. Vi
gleder oss til å gi byens befolkning en
bedre gjenvinningsstasjon!
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Mange skryter av at det er koselig å
komme opp til oss, og det
skal vi videreføre.

Åpningstider:

Følg skilting og henvisning fra de som
jobber der, de hjelper deg med det meste.

TIPS TIL EN SMERTEFRI TUR TIL HEGGSTADMOEN

• Tenk logistikk når du laster bilen/hengeren: skal du
til Fretex med gjenbruksmøbler først, legger du det
lettest tilgjengelig på lasset ditt.
• Surr lasten godt.
• På formiddagen unngår du kø. Det er mest aktivitet
akkurat når vi åpner, ved lunsjtid, utover kvelden og
på lørdager.
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