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Pakk inn jula smart,  
spar penger og miljø!



Slik håndterer 
du juleavfallet 

I desember kjøper vi mer. Da blir det 
også mer avfall enn ellers i året. 

Unngå matsvinn  
– spar penger  
og miljø

Hver trondhjemmer kaster nesten 34 
kilo brukbar mat hvert år. 

Mindre matsvinn er bra, både for 
miljøet og lommeboka.
 

1  Planlegg matinnkjøpene. Kjøp bare 
det du trenger, og husk at butikkene er 
åpne i hele romjula.

2  Har du mat til overs? Sett den i 
kjøleskapet og lag restefest senere i 
jula!

hvit jul  
og silkeføre
Her får du uansett et knippe gode tips  

til grønne valg i desember

Vi håper på en

Flere tips for å unngå 
matsvinn?  
Se ingenmatåmiste.no

1  Prioriter matavfallet om restavfalls-
beholderen begynner å bli full.

2  Lagre gavepapir og annet tørt 
restavfall til det blir plass i beholderen.

3  Kildesorter plastemballasjen.  
Da sparer du også plass i restavfallet.

4  Du kan levere ekstra avfall (ikke 
matavfall) på gjenvinningsstasjonen.



Julegavepapir  
er restavfall 

1  En mer miljøvennlig løsning er å 
bruke gråpapir. Det sorteres som papir 
og gjenvinnes.

2  Hva med å bruke avispapir eller en 
gammel bok til innpakningen? Se 
hvordan vi har gjort det på forsiden!

3  Vanlig gavepapir kastes i rest- 
avfallet. Du kan også levere det gratis 
på gjenvinningsstasjonen i januar.

Se opp for 
farlig juleavfall! 

1  Ødelagt julebelysning og batterier 
legges i Rødboksen eller leveres på 
gjenvinningsstasjonen.

2  Du kan også levere det til butikker 
som selger slike varer.

3  Hvis du ser noen av disse  
symbolene på det du vil kaste,  
må det behandles som farlig avfall:

Trenger du å handle nytt til jul? 

Gjenbruk og bærekraftige gaver blir stadig 
mer populært, både å gi og få. I den nye 
store BrukOm-butikken vår på Nyhavna 
finner du blant annet:

Vi har også gavekort! 
 
Et annet bærekraftig tips er å gi bort en 
kulturopplevelse eller et restaurantbesøk 
til dem du er glad i!

Flere plasser du kan gjøre 
bruktkupp? Se vår oversikt 
på trv.no/rastoff

NB: Varer til BrukOm må fortsatt leveres 
på Heggstadmoen gjenvinningsstasjon.

brukom
butikk

brukom
butikk

• sportsutstyr
• bøker
• musikk
• bilder
• pyntegjenstander

• leker
• kjøkkenutstyr
• kopper og kar
• interiørartikler
• møbler



ÅPNINGSTIDER
Heggstadmoen

gjenvinningsstasjon
Mandag - torsdag kl 7-20

Fredag 07-15
Lørdag  kl 10-14

Heggstadmoen  
hageavfallsmottak

Mandag - fredag kl 7-15
Lørdag  kl 10-14

Kundesenter: 917 54 000   
kildesortering@trv.no

BrukOm Nyhavna,  
Styrmannsgata 6

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

trondheimrenholdsverkwww.trv.notrondheim.renholdsverk

Bort med snø, husk å strø!

Vi jobber ute hele vinteren, uansett 
vær. Husk å måke og strø helt frem til 
beholderne dine. Det gir renovatørene 
våre en trygg arbeidshverdag og sikrer 
at avfallet ditt blir tømt til rett tid.

Hva med juletreet etter jul? 

I uke 3 henter vi juletreet ditt. Sett det 
ut søndag 16. januar.

Har du beholdere?
Sett treet godt synlig ved veien.

Har du containere?
Sett treet ved en egnet oppsamlings-
plass i nærheten av containerne. 
Trærne må ikke stå inntil containerne, 
det gir oss problemer ved tømming.

Vi ønsker dere alle ei riktig god jul!Vi ønsker dere alle ei riktig god jul!

For åpningstider i jula, se trv.no


