
godt 

nytt årnytt år
&

Gledelig 
juljul



Kjære alle sammen. Råstoff er nå tilgjengelig både som digitalt magasin  
og i papirutgave. Fordelen med digitalt Råstoff er at vi legger ut aktuell  
informasjon fortløpende. Du finner magasinet på trv.no/råstoff. Samtidig 
fortsetter vi gjerne å sende Råstoff i posten til alle som ønsker det.  
 
Registrer deg i så fall på trv.no/råstoff eller ring oss på tlf 917 54 000.

digitalt eller i posten i 2020?

Vil du ha

Takk for at du sorterer.  
Det betyr mye for byen vår.



Vi kommer en annen dag  
enn du er vant til
Helligdager i mellomjula gjør at vi må 
forskyve tømmedagene for de fleste. Det 
betyr at vi kan komme noen dager tidlig-
ere eller senere enn du er vant til. 

Sorter smart i jula 
Jul betyr mer avfall og færre dager å 
hente det på. Da blir det fort fullt i restav-
fallet. Her er våre tips til smart sortering:
 · Spis opp julematen, så unngår du å 

fylle opp restavfallet med unødvendig 
matsvinn

 · Gi førsteprioritet til nødvendig matavfall
 · Julepapir og annet restavfall kan du 

lagre til det er ledig plass
 · Kast «gråpapir» i papiravfallet
 · De fleste av oss kan også kildesortere 

mer plast. Rengjort plast kan lagres til 
det er ledig i plastavfallet.

Sett ut juletreet riktig
Når jula er over, henter vi i tradisjonen tro 
juletreet ditt. Har du beholdere, hentes 
treet sammen med restavfallet fra uke 
2. Alle andre kan sette treet på en egnet 
oppsamlingsplass i nærheten av contain-
erne søndag 12. januar, så henter vi det i 
uke 3.

Måk og strø
Sørg for at renovatørene får gode og 
trygge arbeidsdager. Måk og strø fram til 
avfallsbeholderne når nødvendig.

Velkommen til gjenvinningsstasjonen
Hvis du vil levere avfall selv, er du alltid 
velkommen. I god tradisjon har vi gratis 
levering av julegavepapir i hele januar. 
Du kan også bestille avfallstaxi på trv.no

digitalt eller i posten i 2020?



ÅPNINGSTIDER

Mandag–torsdag  07.00 – 20.00
Fredag 07.00 – 15.00
Lørdag  10.00 – 14.00

Gjenvinningsstasjonen

Gjenvinningsstasjonen tar ikke imot matavfall
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