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En skulle vøri  
renovatør i romjuĺn

Det er noe helt spesielt å kjøre fra hus til hus i Trondheims  
glitrende gater når byen er fylt med julestemning.

En skulle vøri fire år i romjuĺ n, synger  
Alf Prøysen. Vi tror han ville likt å være 
renovatør også. Det er fint å jobbe ute når 
den vakre byen vår hviler stille og rolig i 
blått desemberlys. 

Mange helligdager gjør at vi har færre 
dager å hente avfallet på. Derfor kommer 
vi noen dager før eller etter normal 
tømmedag.

Det er viktig, selv i julekosen, å sortere 
avfallet. Og med litt ekstra fokus, greier  
du kanskje også å lage mindre avfall?  
Det gjør arbeidet vårt enklere, og enda 
viktigere; det gjør byen vår til et bedre 
og mer bærekraftig sted.
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Husk at  
vi kommer en  

annen dag enn du 
er vant til!
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Og vægen skulle 
vara lett å gå

kan handles da, slik at mat ikke blir dårlig  
før vi rekker å spise den. Legg gjerne også  
inn restemåltid, eller restetapas, i romjula.

… og kvitt deg med matavfallet først 
Jul betyr mer avfall for de fleste. Da er det 
lurt å kvitte seg med matavfallet først.  
Annet restavfall, som gavepapir, kan lagres  
til det er plass i dunkene. Visste du forresten  
at gråpapir kan kastes i papp og papir?

Husk å måke og strø
Det første vi ønsker oss er trygge og gode 
arbeidsdager. Det får vi ved at du måker og 
strør fram til beholderne eller containerne 
dine når været krever det, slik at vi får 
tømt avfallet ditt i vinter. Husk å fjerne 
snøen oppå containerne også. 

Unngå ekstra matavfall 
Til jul er det fort gjort å kjøpe for mye av 
det gode, og mange fyller kjøleskapet til 
randen. Tenk på at butikkene åpner igjen i 
romjula, og at noen godbiter med fordel  

Alle gode ting er tre, sies det. Det passer bra, for det  
er akkurat det vi ønsker oss til jul. Tre gode ting.
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Takk for at 
dere måker 
og strør!
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Og viss ein møtte  
jultre etter væga

Sett juletreet ved siden av beholderne dine, 
så henter vi det sammen med restavfallet.

Sett juletreet ved en egnet oppsamlingsplass 
i nærheten av, men IKKE inntil containerne.

• For deg som har beholdere: Sett  
juletreet ved siden av beholderne 
dine, så henter vi det sammen med  
restavfallet fra uke 2. 

• Har du containere: Sett treet ved en egnet 
oppsamlingsplass i nærheten av containerne  
13. januar, så henter vi det i uke 3.  
Trærne kan IKKE stå inntil containerne,  
siden det skaper problemer for tømming.

Tradisjonen tro, samler vi også i år inn 
juletrær. Siden trærne kan blåse bort, 
snø ned eller fryse fast, bør du vente med 
å sette ut treet til dagen før vi kommer. 
Hentetidspunkt avhenger av om du har 
beholdere eller containere. Last gjerne ned 
Trondheim Renholdsverks tømmeplan-app, 
og få beskjed om når vi planlegger å hente 
juletrær (og annet avfall) i ditt nabolag.
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Jeg som har container 
skal sette ut treet den  
13. januar, tra-la-la-la

Julepapir er  
restavfall



Så kom det julbesøk 
åt Hæggstadmoen lell... 

Hvis du vil levere avfall selv, er du alltid velkommen  
på gjenvinningsstasjonen. I god tradisjon har vi gratis levering 

av julegavepapir i hele januar. Du kan også bestille  
avfallstaxi på trv.no. 
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