
Vi i Trondheim  
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god jul og et  

godt, grønt år

Sorter  
smart i  

julen

FULLDISTRIBUSJON Nr. 3 2020



Du grønne  
glitrende tre, farvel 

Vi henter juletrær  
de første ukene i januar.  

 
Har du beholdere?  

Sett treet ved siden av beholderne,  
og vi tar det sammen med restavfallet 

fra og med uke 2. 
 

Har du containere?  
Sett treet ved en egnet  

oppsamlingsplass i nærheten av  
containerne søndag 10. januar,  
så henter vi i uke 3. Trærne må 

 ikke stå inntil containerne,  
da det skaper  
problemer ved  

tømming.

Sorter smart!
I julen blir det mer avfall enn ellers. Sorterer  

du smart unngår du overfylte avfallsbeholdere. For å 
unngå etegilde for smågnagere og fugler, anbefaler vi 
at du kvitter deg med matavfallet først. Restavfall, som 

f.eks. gavepapir, lagres til det er plass i beholderen.

Husk at gjenvinningsstasjonen har åpent i julen, så 
ekstra avfall kan leveres der. NB. Ikke matavfall.

BrukOm julemarked

Har du besøkt vårt julemarked i Olavshallen? Vi anbefaler 
alle å gi bort vintage-skatter til jul med et fint lite sitat av  
Alf Prøysen: «Det vil hun sikkert ha, da blir hun sikkert gla, 
og at det er en nyttig ting kan ingen komme fra».  
 
Julemarkedet holder åpent til og med 17. desember.  
Åpningstidene er mandag – fredag kl 11-17 og lørdag kl 
10-14. BrukOm-butikken på Heggstadmoen har åpent 
som vanlig, men holder stengt i perioden 24. desember til 
3. januar.



Julen varer ikke helt til påske  
– begrens innkjøp av mat

Der er fort gjort å kjøpe for mye mat til jul. Mange fyller både 
skuffer, fryser og kjøleskap til randen. Husk at butikkene har  
åpent i hele romjulen, og at mye med fordel kan handles da.  

Du unngår da at mat blir dårlig før du får spist den 
 og slik bidrar du til å redusere matsvinn. 

 I tillegg sparer du penger.

Forskyvning i  
tømmedager

Grunnet helligdagene i julen kan 
avfallet bli tømt noen dager før 
eller noen dager etter normal 

tømmedag.

Når snøen laver ned... 
Trøndersk vinter med mye snø og  

glatte veier kan by på utfordringer for 
renovatørene våre. For å gi dem en 

trygg arbeidshverdag og sikre at  
avfallet ditt blir tømt til rett tid,  

er det viktig at du måker 
 og strør helt frem  

til beholderen. 

Husk at vanlig  
julegavepapir  
er restavfall

 
 Årsaken er at vanlig gavepapir har  

dårlig kvalitet, slik at det er lite egent for  
gjenvinning. Gråpapir (også med 

 julemotiv) kan sorteres som  papir og  
gjenvinnes. Julegavepapir  

kan leveres gratis på  
gjenvinningsstasjonen.



ÅPNINGSTIDER

Gjenvinningsstasjon 
Man–tors 07 – 20

Fre 07 – 15
Lør 10 – 14

Hageavfallsmottak 
Man–ons, fre 07 – 14

Tors Stengt
Lør 10 – 14

BrukOm 
Man–tor 11 – 17

Fre 11 – 15
Lør Stengt

For åpningstider i julen, se trv.no
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