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KJØP BRUKT  
FREMFOR NYTT 

Spar penger og miljø



BrukOm er Trondheims største ombruksmarked, og du finner oss på  
Nyhavna i Styrmannsgata 6. Over 1000 m² butikklokaler fylles opp med 
nye, spennende gjenbruksvarer hver eneste dag.

BrukOm selger varer som folk har levert til vårt mottak på gjenvinnings- 
stasjonen. Liker du å gjøre vintage-kupp og finne sjeldne skatter, så har du  
en gylden mulighet hos oss.

OMBRUKSMARKED
Byens største



M øb ler
Kjøkkentsty r
Spor tsutsty r  

M usikk  og  b øker
Kunst  og  sa mleob jekter

Vesker  og  smy kker
Leker  og  ba r neutstyr 
Ver ktøy  og  mye mer

På BrukOm kan du finne det meste



Ting som du ikke lenger behøver, kan være nyttige for andre. Lever derfor 
salgbare ting til BrukOm mottak på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.

BrukOm KRETSLØPET

Varer til BrukOm leverer du til gjenvinningsstasjonen. Her sorteres varene før de 
kjøres til BrukOm på Nyhavna.

På BrukOm fyller vi butikkhyllene med nye, spennende gjenbruksvarer hver dag.
OBS: Det er dessverre ikke mulig å levere varer direkte på Nyhavna.

Du finner oss  
på NYHAVNA
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Du finner oss  
på NYHAVNA



Bli en racer

Hvert år kaster Trondheims befolkning nær  
70.000 tonn avfall

Vår felles  
utfordring

Kun 1% av dette gjenbrukes

på GJENBRUK
Ombruk reduserer både avfallsmengder og etterspørselen etter nye varer.  
Det er oftest også gunstig økonomisk. Vinn vinn – for både deg og miljøet.



På sikt skal BrukOm Nyhavna bli et aktivitetshus for ombruk 
og sirkulærøkonomi. Et sted hvor vi kan høste inspirasjon 
og læring, tips og triks for å leve bærekraftig. Lære små grep 
som gjør at vi enkelt kan kaste mindre, kjøpe brukt fremfor 
nytt og kildesortere mer. En arena hvor vi kan inspirere hver-
andre til å dele, låne og reparere.

BRUKTBUTIKK
Mer enn en

HVA ER SIRKULÆR ØKONOMI?
I en sirkulær økonomi utnytter vi materialer, produkter og  
naturressurser så effektivt som mulig og så lenge som 
mulig, i et kretsløp der mest mulig gjenbrukes og minst 
mulig går tapt.

Skal vi nå FNs bærekraftmål og omstille oss til et  
lavutslippssamfunn, må økonomien vår bli mer sirkulær. 
En mer sirkulær økonomi vil redusere klimagassutslipp, 
bremse tap av naturmangfold, redusere forurensning og 
bidra til nye grønne arbeidsplasser.

3 KG 17 KG

Målet er å nå  
5% ombruk innen 2030

Dette tilsvarer en økning fra 
 3kg til 17kg per innbygger 



Heggstadmoen
gjenvinningsstasjon

BrukOm Nyhavna,
Styrmannsgata 6

Mandag - torsdag kl 07-20 
Fredag kl 07-15

Lørdag  kl 09-15 (kl 10-14 f.o.m 1. nov)

Mandag - fredag kl 11-17 
Lørdag  kl 10-15

ÅPNINGSTIDER

Du finner oss 
pa Nyhavna


