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Vi henter  
hageavfallet ditt!
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Sammen skal vi  
halvere matsvinnet



Trondhjemmere kaster mindre mat nå enn for tre år siden, men vi kan bli enda 
flinkere. En vanlig familie på fire kaster fortsatt 135 kilo spisbar mat i året.

Sammen  
skal vi halvere matsvinnet

Nå lanserer Trondheim Renholdsverk kampanjen «Ingen mat å miste», som skal hjelpe 
deg til å redusere eget matsvinn enda mer.
 
På vår nye nettside, ingenmatåmiste.no, finner du mange gode tips og råd om 
hvordan du kan planlegge innkjøp bedre, organisere kjøkkenskapene og komme til 
bunns i datomerkingen en gang for alle. Du vil også se at det er mye penger å spare på å 
ta vare på maten. I tillegg finner du gode matoppskrifter som kan inspirere til å bruke 
opp maten, kanskje på nye måter, i stedet for å kaste den – vi har ingen mat å miste.

Matsvinn bidrar til 
klimautslipp  
gjennom unødvendig 
bruk av ressurser

Vår aller ferskeste 
undersøkelse fra 2020 
viser at 66 prosent 
av matavfallet til 
en gjennomsnittlig 
husholdning i  
Trondheim kunne 
vært spist

Sammenlignet med 
undersøkelsen vi 
gjennomførte i 2017, 
kaster hver og en av 
oss nå nesten fire kilo 
mindre mat per år.

   66%



BrukOm er Trondheim Renholdsverks  kon-
sept for å øke ombruk av varer som ellers 
ville blitt kastet. Målet vårt er å øke ombruk 
fra dagens 2-3 kg til 17 kg per innbygger!

For å få til det, så skal vi på BrukOm  
Nyhavna knytte til oss mange aktører, og bli 
et helhetlig konsept for ombruk, reparasjon  
og redesign.

Den nye butikken åpner så snart vi er klar  
– sannsynligvis i mai. 
 
Vi gleder oss – og håper å se deg der.

BrukOm åpner ny butikk på Nyhavna

brukom.trv.no 
BrukOm nettbutikk er alltid åpen!

Dato for åpning av ny BrukOm  
butikk
Pop up butikk 
Sommerarrangement og  
andre hendelser på Nyhavna

Følg oss på        og trv.no  
for å holde deg oppdatert

Butikken på Heggstadmoen har tjent oss godt, men fra nå av er det kun BrukOm 
mottak som holder til der. BrukOm butikk flyttes nemlig til Nyhavna i mye større 
lokaler.



Kjøp hageavfallssekker og vi 
henter hageavfallet for deg

HAGEAVFALLSAKSJONEN
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ÅPNINGSTIDER
Gjenvinningsstasjon og Hageavfallsmottak

Mandag - torsdag kl 07-20, Fredag kl 07-15
Lørdag  kl 09-15

Husk at hageavfall også kan leveres gratis på hageavfallsmottaket.

1. Kjøp aksjonssekker. Utsalgsstedene finner du på trv.no
2. Fyll sekkene med gress, løv og kvister  
     NB! Vi tar ikke torv, jord, stein og gateoppsop
3. Sett sekkene ved veien søndag 2. mai, så henter vi dem påfølgende uke  
     Oppbevar sekkene mest mulig tørt frem til de blir hentet

Sek ke n e e r i salg!


