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Informasjon til husstandene i Trondheim

... kan alle 
gamle sokker 

bli no' 
fint igjen!

Hvis ingen 
går i søpla, 
men passer seg 
for den ...



Når nettene  
blir lange ...
… har vi mange trivelige og tradisjonsrike stunder å glede oss over. 
Den fine og gavmilde tiden nærmer seg med stormskritt. Men kommer 
den ikke tidligere og tidligere for hvert år? Allerede i begynnelsen av  
oktober dukket julen opp i enkelte butikkvinduer. 

I Norge er vi kanskje i verdenstoppen på bruk og kast. Og denne toppen 
renner over rundt juletider. Da prøver jeg å ta et steg tilbake og tenke; 
trenger jeg virkelig det og det? Og det der? 

Med et hvert kjøp følger ofte masse emballasje, og mye av det vi kjøper 
presses inn i et allerede fullt klesskap. Vi i TRV vet at store mengder 
tekstiler kastes hver eneste dag. Visste du at slitte og velbrukte klær 
og sko kan gjenvinnes? Mitt ønske denne jula er at flere blir flinkere til 
å levere tekstiler og sko til gjenvinning. 

I tillegg er det mye annet vi kan gjøre for å redusere avfalls mengden. 
Kanskje kan vi bytte klær og utstyr med venner og naboer? Vi kan lage 
flere av jule gavene selv, gi bort tjenester eller kjøpe teater billetter. 
Slike gaver blir ofte ekstra godt mottatt. 

Ha en miljøvennlig og gledelig jul.

Tone Pettersen Olden
Kommunikasjonssjef
Trondheim Renholdsverk
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Vi nordmenn fyller i gjennomsnitt klesskapet med 16,5 kilo nye klær hvert eneste år. 
 Selv om vi er flinke til å gi bort klær vi ikke lenger bruker, så fyller hver og én av oss  

restavfallet med nesten ni kilo klær, sko og andre tekstiler årlig!

Tidligere tok gjenbruksaktører, som Fretex og UFF, kun imot 
brukbare klær. Nå skal også utslitte klær og andre tekstiler du 
ikke lenger har bruk for leveres i den samme ordningen.  
Tekstiler er nemlig en flott råvare vi kan utnytte mye bedre enn 
i dag.

Ødelagte klær er ikke lenger avfall
Til og med sko kan gjenvinnes! Så lenge de er rene og tørre, 
kan de bli til noe nytt og verdifullt. En flekkete skjorte, en  
gardin som ikke matcher den nye veggen eller sengetøyet ditt 
kan for eksempel bli isolasjon, filleryer eller miljøvennlige 
bærenett. 

Slik gjør du
• Klær og tekstiler må være rene og tørre
• Ha en egen pose eller kurv hjemme der du kan legge  

både klær til gjenbruk, enslige sokker, gardiner og  
andre tekstiler du ikke lenger bruker.

• Legg tekstilene i pose, og lever posene til tøyinnsamling 
hos Fretex, UFF eller andre som samler inn tekstiler, slik 
du pleier.

Dette er tekstiler
Alle klær (uansett forfatning), sko, gardiner,  
duker, sengetøy, håndklær, og lignende.

Alle tekstiler 
skal leveres til gjenbruk
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Heisann og                              og fallerallera!

Husk å måke og strø
Vi skal selvsagt tilby god service uansett hvor ruskete vinterværet blir. 

Likevel plikter alle husstander å måke og strø. Da kommer renovatørene 
lettere fram slik at de får tømt søppeldunker og containere. Ja, så er det 

litt trening også, dere blir spreke – renovatørene våre blir glade!

hoppsa
n!
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Vi henter juletreet ditt
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Same procedure 
as every year – nesten!

Litt av hvert som det er greit å vite i jula 

Avvikende tømmedag
Det er bare tre arbeidsdager i mellomjula, og renovatørene 
skal også ha julefri. Det vil si at mange vil få hentet avfallet på 
andre ukedager enn ellers i året. Det kan bety at avfallet  
hentes før eller etter vanlig tømmedag. 

Julegavepapir er restavfall
Bruk en ekstra søppelpose og sett alt gavepapir og -bånd til 
side inntil du har ledig plass i restavfallet. Gavepapiret kan 
også leveres gratis i blanke sekker på gjenvinningsstasjonen. 

Reduser matavfallet
Du kan lage mye godt av restene etter julematen. Dette redu-
serer avfallet, og du sparer penger og miljø. Gi matavfallet 
som blir igjen førsteprioritet i restavfallet. 

Husk plasten
Julegavene er pakket i mange typer emballasje, og det kan 
være fristende å kaste alt i samme sekk. Gjør klar en egen pose 
for plast, så er det enklere å sortere ut det som kan gjenvinnes. 
Da blir det også bedre plass i restavfallet.

Større dunk
Om du ofte får overfylt avfalls beholder er det lurt å bytte til 
større dunk. Dette gjør du enkelt på trv.no eller ved å ringe  
vårt kundesenter på tlf. 917 54 000. Bytte av dunk er gratis, 
men økt størrelse gir økt gebyr. 

Husk at du også kan bruke gjenvinningsstasjonen eller retur-
punkt som du finner rundt om i byen. 

Du grønne,
dryssende 

tre, farvel! 

OBS! Endring i juletre-innsamlingen 
For deg som har avfallsbeholdere: 
Sett juletreet ved siden av avfallsbeholderne dine,  
så henter  vi det sammen med restavfallet. 

For deg som har containere: 
Sett juletreet ved en egnet oppsamlingsplass i nærheten av containerne  
søndag 14. januar, så henter vi det i uke 3.  
OBS: Trærne må IKKE stå inntil containerne, da det skaper problemer for tømming.  
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Bruk blanke sekker  
ved levering på 
gjenvinningsstasjonen
og avfallstaxien. 
Da ser vi raskt  
at avfallet er  
sortert riktig.

Åpningstider
Heggstadmoen gjenvinningsstasjon  

Mandag–torsdag  07.00– 20.00
Fredag 07.00– 15.00
Lørdag  10.00– 14.00
NB: Gjenvinningsstasjonen tar IKKE imot matavfall

Gratisbutikken BrukOM 
Mandag–fredag  07.00– 15.00

Her kan du levere 
klær, tekstiler og 
sko:
• Det finnes mange containere for tekstiler og 

sko rundt om i byen. Gå inn på hjemmesiden 
til Fretex, UFF eller en annen gjenbruks aktør 
og søk opp innleveringssteder.

• Gi bort eller selg klær og tekstiler på finn.no, 
Tise eller et annet gjenbruksnettsted/-app.

• Klær kan leveres på Heggstadmoen  
gjenvinningsstasjon og til TRVs avfallstaxi.

• Noen klesbutikker tilbyr også innlevering  
av klær. 

 

Flere tekstilcontainere står i nærheten av  
TRVs returpunkter, som her på Valentinlyst Senter.

Foto: Ronny Danielsen


