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Den skyldige er rockeren Sigve. Holmsen oppdaget nemlig rester av 
ripsbærbusk i håret til Sigve på bildet fra overvåkningskamera. 
Så Sigve vet nok mer om ripsbærbusker enn han påstår.

Svar på mysteriet:

 E N  P Å S K E S P E S I A L  F R A
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Smith Bygger’n 

Spesialetterforsker Holmsen setter 
kaffen i vrangstrupen i det den sinte 
telefonen hans hopper, danser og vræler 

på bordet. Driftsleder Vatsen fra 
Trondheim Renholdsverk forteller at det 

har skjedd et mysterium på 
Heggstadmoen. De trenger hjelp 
til å oppklare flere rare ting.L E D E R

Fra hvi� til grønt 
og fargerikt!

Under snø og is venter grønt 
gress og fargerike planter på å 
få strekke seg mot solen. Og 
når hager og bakgårder skal 
ryddes og pyntes, blir det 
alltid mye som skal kastes. 
Gjennom denne utgaven av 
Råstoff serverer vi en rekke 
tips og råd for hvordan du gjør 
de�e så effektivt og miljø-
vennlig som mulig. 

Fra påske og frem mot 
sommeren er Trondheim 
Renholdsverk klar for stor-
innrykk av folk som rydder 
hjem og hage. Hageavfalls-
mo�aket er fly�et tilbake til
si� opprinnelige sted. Merk 
også at alt avfall som leveres 
til gjenvinningsstasjonen må 
sorteres. Og skal du levere noe 
i sekker, så bruk gjennom-
siktige, slik at vi raskt ser at alt 
er i orden.

Denne utgaven av Råstoff er 
også en aldri så liten 
påskekrim. Lykke til med å 
oppklare hvem den skyldige 
er. :-)

God påske!

Tone Pe�ersen Olden
Kommunikasjonssjef

i Huleste
!

Dette er den eneste veien til 
hageavfallsmottaket. Bli med bort 
til porten, så skal du få se hvor 
den første ugjerningen fant sted.

Vis vei!

Vatsen møter Holmsen på hageavfallsmottaket, som 
nå har flyttet tilbake dit det før holdt til. 
Mottaket åpner 1. april. Vatsen viser hvordan 
gjerningsmannen må ha kommet seg dit med bil.
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Vatsen forteller at TRV arrangerer hageavfallsaksjon hver vår. 
Da samler de inn aksjonssekker med løv, kvist og annet 
hagerusk. Sekkene selges på utvalgte utsalgssteder før 

aksjonen. Senest 7. mai skal hageavfallssekkene settes ved 
veikanten. Kundene kan se hvor de får kjøpt hageavfallssekker 

på trv.no

Meget interessant. 
Her er det noe

muffens.

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

Slirekne-arter Tromsøpalme Hagelupin Kjempespringfrø Legepestrot

Ja, disse tre ble 
observert på området
sent i går kveld.

Den skyldige kunne jo ventet på 
hageavfallsaksjonen i uke 19. 
Da blir jo hageavfallet hentet, 
så fremt man har lagt det i 

aksjonssekker. Ikke sant! Synderen er ikke av 
det velinformerte slaget. Jeg 
har hørt at man kan bestille 

avfallstaxi også!

Se her! Noen har dumpet 
hageavfall i naturen, 

utenfor gjerdet. Da sprer 
det seg!

Her er blant annet svartelistede 
arter som slirekne, tromsøpalme, 
kjempespringfrø og legepestrot. 

Dette er strengt ulovlig.

Har dere noen mistenkte?
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Holmsen og Vatsen samler sammen de 
tre mistenkte, og lar de forklare seg.

Men kjære deg, Holmsen, 
jeg har ikke bil en 

gang.

Jeg sorterer alltid, 
og leverer selvsagt 
i åpningstidene.

SE SVARET 
PÅ BAKSIDEN

Jeg vet ikke hva en 
ripsbærbusk er en 

gang!

Okey! Jeg vet 
hvem som har gjort 
det, gitt. Vet du?

Velkommen til
Heggstadmoen

gjenvinningsstasjon
og hageavfallsmottak

Mandag – torsdag 07–20
Fredag   07–15
Lørdag   10–14

Åpningstider

Mandag – fredag 07–15
BrukOM

Minst sjanse for kø ved 
gjenvinningsstasjonen:

Hverdager, utenfor lunsj
og før kl. 18.

Vatsen tar med seg Holmsen til gjenvinnings-
stasjonen, hvor gjerningsmannen har satt fra seg 

en haug med usortert avfall i sorte sekker 
utenfor gjerdet sent samme kveld.

Avfall skal leveres 
i åpningstiden! Og 
aller helst i blanke 
sekker så vi lett 
ser at avfallet er 

sortert.

Ja, da slipper man å 
åpne sekken og man 
sparer tid. Jeg skal 
jammen merke meg 
tidspunktet hvor 
sjansen for kø er 
minst – jeg haaater 
nemlig å vente på 

tur!

Nå vil jeg høre hva 
de tre mistenkte 

sier...
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