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Nyhet:



Gjenbruk er et viktig satsningsområde for Trondheim Renholdsverk, 
og nå har vi tatt suksessen med BrukOm ett steg videre og inn i den 
digitale verden.

På brukom.trv.no legger vi ut nye skatter fortløpende. I første omgang består 
utvalget av flotte og nyttige ting til hjemmet, sportsutstyr, leker og småmøbler. 
Prisene er som før, moderate.

Varene du kjøper hentes i BrukOm butikk på Heggstadmoen innenfor  
åpningstiden. På sikt ønsker vi også å kunne tilby hjemkjøring av varer.

I løpet av året planlegger vi også å åpne et gjenbrukssenter på Nyhavna. Foruten 
en stor og fin BrukOm-butikk, skal senteret romme flere gjenbruksbutikker, og 
kanskje også noen «reparatører». Etter hvert vil vi tilby kurs og opplevelser for å 
bidra til mindre avfall og mer ombruk.

 
har åpnet nettbutikk
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Velkommen til  
gjenvinningsstasjonen
 
 Sorter smart. Samle samme   
 type avfall hver for seg i bilen   
 eller på hengeren.
 Bruk blanke plastsekker slik   
 at vi enkelt kan se innholdet.
 Last gebyrfritt avfall sist inn i   
 bilen eller på hengeren.
 Fartsgrensen inne på  
 stasjonen er 10 km/t.
 Barn under 10 år skal sitte i   
 bilen under hele oppholdet.

Hageavfallsaksjon  
også i høst!

Nyhet:

Kjøp sekker du også! 

«Du rydder, vi henter!» 

Kjøp aksjonssekker, rydd hagen og sett sekkene  
ved veien søndag 1. november. Vi henter sekkene i uke 45.  
Har du sekker til overs fra i vår, kan selvfølgelig de brukes.  
Sekkene er i salg fra 28. september. Utsalgsstedene finner du på trv.no.

Dette kan du samle i sekkene: 
Gress, kvist og løv

Dette kan du IKKE samle i sekkene: 
Stein, sand, grus, jord og torv
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Jobben dere innbyggere gjør med 
kildesortering nytter! I følge Grønt 
Punkt blir cirka 60 prosent av kilde- 
sortert plast gjenvunnet, og det 
jobbes nå målrettet for å øke gjen- 
vinningen ytterligere.  
 
Vi oppfordrer derfor alle til å  
fortsette den gode sorteringen 
hjemme.

ÅPNINGSTIDER

Mandag–torsdag  07.00 – 20.00
Fredag   07.00 – 15.00
Lørdag    09.00 – 15.00

Mandag–torsdag  11.00 – 17.00
Fredag    11.00 – 15.00
Lørdag    Stengt

Gjenvinningsstasjon og hageavfallsmottakBrukOm butikk

NB: ikke matavfall

Viktig å vite før du sorterer
 Det er kun plastemballasje som skal sorteres som plast
 Plasten må være fri for produkt- og matrester
 Plasten leveres i gjenknyttet pose
 Unngå å kaste annet enn plast i beholderen slik at den kan gjenvinnes
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Takk for at du skyller og sorterer  
PLASTEMBALLASJEN

Ikke knus drømmen min  
om å bli en kontorstol

All plastemballasje kan gjenvinnes, men restavfall i plasten ødelegger kvaliteten. Siden hver kilo  
plast som resirkuleres sparer miljøet for to liter olje, er gjenvinning svært miljøvennlig. 

Takk for at du er nøye med sorteringen.

www.trv.no

DET ER VIKTIG 
              Å KASTE RIKTIG
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