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Tenk nytt
om brukt!
Det er kun fantasien som setter en stopper 
for hva vi kan gjenbruke. Å gi noe nytt liv 
kan både være lekent, spennende, miljø-
vennlig og økonomisk. Gjenbruk kan være 
noe vi har arvet, kjøpt eller fått brukt. 

Det er ulike grunner til at folk sverger til 
stadig mer gjenbruk: Noen er idealister og 
gjenbruker for miljøets skyld, og noen ser 
at de får mer igjen for pengene. Andre satser 
på gjenbruk fordi gamle ting har sjel, er mer 
unikt eller er estetisk pent, alene eller i  
kombinasjon med moderne gjenstander. 

Å blande gammelt med nytt er også tanken 
bak forsiden i denne utgaven av Råstoff. 
Mona, Marvin og møblene er fotografert for 
anledningen, mens det øvrige motivet er 
klipt ut og satt sammen av bilder fra Råstoff-
arkivet, og fra artistenes egne bilder.  
Møblene kan du by på under auksjonen på 
Gjenbruksdagen.

Har du forresten tenkt på at også restemat 
er en form for gjenbruk? Å spise opp maten 
vi kjøper fremfor å kaste den, er noe av det 
enkleste vi kan gjøre for miljøet og egen 
økonomi. Noe offer er det heller ikke så 
lenge vi tilbereder restemat med den sam-
me omtanke som den opprinnelige retten.

For å sette fokus på viktigheten rundt gjen-
bruk og gjenvinning, arrangerer Trondheim 
Renholdsverk Gjenbruksdagen på Torvet. 
Her vil det i tillegg bli underholdning for små 
og store. 

Velkommen! 

Tone Pettersen Olden
Kommunikasjonssjef
Trondheim Renholdsverk

Gjenbruksdagen 26. august
Snart braker det løs på Torvet igjen! Her skal det underholdes og inspireres. Det blir moteshow,  
bruktutsalg og annet spennende for både små og store, som kanskje blir enda flinkere til å gjenbruke.  
Her er noe av det du kan se frem til:

Kl. 10.00–16.00 Gjenbrukstorg 
• TRVs gratisbutikk BrukOM
• Brukthandleriet Sirkulus
• Varmkompostering: Noe for deg?
• Kreativt figurverksted for barn
• Free fridge 
• Smoothie-sykkel

Kl. 13.00 Show fra scenen
Velkommen ved dagens vertskap, Marvin Wiseth og Mona Grudt

Moteshow med klær fra Sirkulus vist av Mona Grudt og Trend Models

Gratis minikonsert med Tre små kinesere og Charlotte Audestad
Tre små kinesere har gledet norske ører i snart 30 år, og er igjen aktuelle med nye  
låter i sommer. Gled deg til en flerstemt feststund under Gjenbruksdagen. 

Charlotte Audestad er et verbalt unikum, med underholdende låter og munnrappe 
skråblikk på hverdagen. Hun kommer sammen med sine fantastiske musikere.  

Ekstratrekning i kartonglotteriet
Auksjon ved auksjonarius Marvin Wiseth

Vinn 10 000 kroner i 
kartonglotteriet
Ekstratrekning med ekstra store 
vinnersjanser!

Ta med deg kartongkubber (seks 
kartonger i den sjuende) til 
Trondheim Renholdsverks stand 
på Torvet fra kl. 10.00. Siste frist for 
å bli med i trekningen er kl. 13.00.

Husk å skriv navn og mobil-
nummer på kubbene. Heldige 
vinnere trekkes fra scenen.

I det ordinære lotteriet legges 
merkede enkeltkartonger eller 
kubber i beholderen for papp/
papir. Les mer om det ordinære 
kartonglotteriet her:  
trv.no/kartonglotteriet

VINN
kr 10 000,-

Foto: Henrik Hagebakken
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Varmkompostering

En rask vei til god kompostjord

Finn ut mer om kompostering av matavfall. På Gjenbruksdagen kan du bli kjent
med Morten Skogly, som har mange års erfaring med varmkompostering, og som
arrangerer kompostkurs i regi av TRV hver vår og høst. Skogly vil blant annet vise  
de ulike fasene i komposteringen. Han vil også svare på spørsmål til de som ønsker  
å begynne å kompostere matavfall, og til de som har kompostert i kortere eller  
lengre tid.
 

Free Fridge 

Heeeeelt gratis! 

I Trondheim, nærmere bestemt i Ila, befinner det seg et kjøleskap hvor alle kan 
forsyne seg med innholdet. Og alle kan fylle på med det de selv ikke har bruk for,  
og som fremdeles kan spises og drikkes. Det kan være privatpersoner, restauranter, 
butikker eller andre som ønsker å bidra. Dette gir mindre matavfall og det viser at 
folk bryr seg. Er det ikke flott? Tenk om slike kjøleskap dukket opp flere steder i 
byen også.  

På Gjenbruksdagen kan du bli bedre kjent med både kjøleskapet, innholdet, 
meningen og personen bak. 

Kreativt figurverksted

Små barn med 
stor fantasi!  

På Gjenbruksdagen kan alle barn få lage 
sine egne gjenbruksfigurer, av nytt og 
gjenbrukt materiale. Og med et barns 
kreativitet kan det fort bli til et monster, 
en superhelt, prinsesser, mutanter eller 
spinnville økokrigere. 

Ta med dere god fantasi til figur-
verkstedet, så ordner vi resten! 

OBS! merk tiden: 
Ca. kl. 14.00

TRVs BrukOM-auksjon

Auksjon til inntekt  
for kreftsyke barn
Trondheim Renholdsverk har samlet 
skatter fra BrukOM til en spennende 
auksjon. Felles for alt er at dette er ting 
som ellers ville blitt kastet. Ta turen 
innom auksjonsteltet fra kl. 10 og se  
hva du kan by på. 

Inntektene går til Barnekreftforeningen  
Trøndelag. 

Auksjonarius er Marvin Wiseth. 

Kl. 10.00–16.00:

Gjør et bruktkupp!

Brukthandleriet  
Sirkulus
Mange kjenner sikkert til brukt-
handleriet Sirkulus i Kjøpmannsgata. 
Nytt av året er at de stiller med pop-up 
butikk på Torvet. Kom og gjør et kupp 
blant klær, pynteting, bøker m.m. 

TRVs gratisbutikk 
BrukOM
Vi flytter gratisbutikken BrukOM til 
Torvet. Her vil du blant annet finne 
sykler, sportsutstyr, små møbler,  
bøker og pyntegjenstander.  
Velkommen! 

Smoothie-sykkel

Sunn mat og  
sunne holdninger
«Lokal mat på hvermannsens fat» er 
Liantunets mantra. På Gjenbruks-
dagen kan du teste deres miljø-
vennlige SUNDA-SUPER sykkel, en 
pedal drevet smoothie maskin. Lag din 
egen vitamindrikke basert på råvarer 
som kanskje har passert «best før»- 
datoen, men som på ingen måte er 
«dårlig etter».
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Smith Bygger’n

Hvert år leverer innbyggerne i Trondheim og Klæbu store 
mengder hageavfall til TRVs hageavfallsmottak. Mange 
har spurt oss om hva som skjer med hageavfallet og om 
det er mulig å kjøpe kompostjord.

TRV har inngått avtale med Grønn vekst som sørger for kverning og kom-
postering. Først blir kvister og greiner kvernet på mottaket, før det fraktes 
til Vassfjellet hvor hageavfallet blir kompostert, i en prosess som blant 
annet tar knekken på ugressfrø.
 
Ferdig kompost benyttes videre som en ingrediens i en jordblanding som 
kalles «Hagejord». Komposten er full av næringsstoffer som bidrar til et rikt 
mikroliv i denne jordblandingen. Privatpersoner kan ta med tilhenger og 
kjøpe Hagejord direkte fra anlegget i Vassfjellet.

Hageavfallsmottaket er sesongåpent frem til 31. oktober, og her kan du levere  
alt hageavfall helt gratis! I vinterhalvåret leveres hageavfall som restavfall  
ved gjenvinningsstasjonen mot betaling. 

GODE TIPS

• Vi tar i mot gress, mose, løv, kvister, busker,  
greiner og trestammer

• Vi tar IKKE imot nedfallsfrukt eller annet matavfall

• Det du leverer må ikke inneholde sand/grus, steiner 
eller jord, siden vi kverner hageavfallet

• Max tillatt totalvekt for bil med last er 3 500 kilo

• På området finner du en container hvor du kan  
kaste plastsekkene etter du har tømt dem

• Møt opp i god tid før mottaket stenger

• Mottaket har samme åpningstider som  
gjenvinningsstasjonen

• Sesongstengt i månedene november–mars

Alt du trenger å vite  
om hageavfallsmottaket

HAGEAVFALLET FÅR NYTT LIV

HAR DU SVARTELISTEDE 
PLANTER DU ØNSKER Å  
BLI KVITT?

Mindre mengder planter kan du pakke inn 
og legge i restavfallet. Større mengder 
legges i sekker og leveres som «brennbar 
rest» ved gjenvinnings stasjonen. Om 
mindre mengder uønskede arter skulle  
følge med til hageavfalls mottaket, gjør 
det mindre skade her enn spredt i 
naturen.

Kjempespringfrø Legepestrot

IKKE DUMP 
HAGEAVFALL  
I NATUREN

Om man kaster arter som hagelupin, 
legepestrot, slirekne, tromsøpalme og 
kjempespringfrø i naturen kan de spre seg 
og utkonkurrere ville blomster og planter, 
og forstyrre næringsgrunnlaget til 
insekter og småkryp. Bildet til venstre 
viser hvordan arten legepestrot har 
spredd seg og dominerer et stort område 
ved Hansbakkfjæra på Ranheim.
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Hva? må jeg
åpne sekken og 
sortere søpla…

HEGGSTADMOEN
GJENVINNINGSSTASJON 

Å, så flink! 
Du bruker 

blanke sekker! 

Åpningstider
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon og 
hageavfallsmottak
 Mandag–torsdag  07.00– 20.00
Fredag 07.00– 15.00
Lørdag  10.00– 14.00
NB: Gjenvinningsstasjonen tar IKKE imot matavfall.
Hageavfallsmottaket er sesongstengt fra 1. november

Gratisbutikken BrukOM 
Mandag–fredag  07.00– 15.00

Vi henter
Har du en haug med hageavfall eller 
skrot som du skulle vært foruten? 
Da er avfallstaxien vår klar for å hjelpe deg. 
Vi har både muskler og arbeidslyst. 

Avfallstaxi
Bestill på trv.no eller 
tlf. 917 54 000

Bruk blanke sekker ved levering på gjenvinningsstasjonen og avfallstaxien!

Foto: Ronny Danielsen

  Pris fra kr 

400,-


