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Blir det litt
mye i julen?
Her er tips som gjør julefeiringen
mer miljøvennlig.

Slik kildesorterer
du på julaften

Ønsker du en «grønnere» jul?
Gi gaver og bruk innpakning som ligger høyt i avfallspyramiden.

Julekvelden og gaveåpningen
genererer mye ulikt boss. Derfor
er det viktig at kildesorteringen
går fort og greit unna. Finn frem
eske og sekker i forkant, så blir det
enkelt for hele familien å sortere
julebosset.

JULEGAVER

Finn frem plastsekken
til plastemballasjen
Plastemballasje som bobleplast,
plastposer, store plastvindu fra
gaveesker, pepperkakebokser m.m.
puttes i sekken eller bossnettposen.

GI OPPLEVELSER
Billetter til kino,
konsert, et gavekort
på spa eller en fin
restaurant.

KJØP NOE BRUKT
Finn fine gaver på
loppemarked, Fretex,
antikvariat eller nettsteder som finn.no.

GI VEKK TING DU HAR
Gi noe du allerede eier, som
legoklosser, brukt sportsutstyr og klær, eller noe med
affeksjonsverdi.

FORBRUKSVARER
En god såpe, eller mat og
drikke i sorterbar emballasje, blir satt pris på, spesielt
om det er hjemmelaget.

GJENVINNBARE GAVER
Et abonnement på tegneserier og magasin, samt
pocketbøker er lette gaver
å gjenvinne etter bruk.

Materialgjenvinning

Bruk den røde
julesekken
Sløyfer, bånd, gavepapir, blandingsemballasje, silkepapir og annet som
ikke kan materialgjenvinnes legges i
julesekken.

HØST FRA NATUREN
Lag hjemmelaget
syltetøy og saft
fra egen hage eller
skogen.

Gjenbruk

Flatpakkede pappesker, papir, bølgepapp, gråpapir og kartong legges i
den store esken.
Kast innholdet i esken i din avfallsløsning for papir eller lever gratis til
gjenvinningsstasjon. Om du leverer
papir og papp til returpunkt er det viktig å legge avfallet inn i containeren.

STØTT EN SAK
Gi penger til et
godt formål
som mottakeren
brenner for.

Avfallsreduksjon

Plastsekken settes ut på første
tømmedag for papir og plast.
Den kan også leveres gratis til gjenvinningsstasjon. Om du leverer plast
til returpunkt er det viktig å legge
avfallet inn i containeren.

Sett frem en
stor pappeske

GI TJENESTER
Lag klippekort på
støvsuging, hjelp
til hagen eller
massasje.

ELEKTRISKE LEKER
Blinkesko og leker
med lys og lyd går fort
i stykker og havner
ofte feil i restavfallet.

Energigjenvinning

Sett julesekken ut på første
tømmedag for restavfall.

Deponi

JULEKALENDER
Innpakkede småleker blir fort til
boss. Gi heller barna
tid og opplevelser.

Har du hørt at?
EMBALLASJE &
GAVEINNPAKNING

EGEN EMBALLASJE
Ta med egne fruktnett og veieposer til
butikken.

BRUKTE POSER
Ta med handlenett
eller brukte
handleposer til
butikken.

VELG REFILL
Da reduseres
emballasjemengden
betraktelig.

STOR GAVE?
Pakk inn i et laken
eller en duk fra
skapet. Da sparer du
mye papir og tape.

GJENBRUK INNPAKNING
En fin gavepose eller eske
kan brukes mange ganger.
Også fint gavepapir, avis- og
magasinsider kan brukes.

GJENVINNBAR EMBALLASJE
Velg emballasje som er
laget av ett materiale eller
emballasje som er lett å dele
fra hverandre før sortering.

GLANSET GAVEPAPIR
Korte papirfibre og mye
leire, kjemikalier og fargestoffer gjør at gavepapir
ikke kan gjenvinnes.

I januar og februar er det gratis å
levere juletrær til gjenvinningsstasjonene, også den mobile. Ta
av eventuell plastsekk.

GJENBRUK PYNT
Ta vare på sløyfer
og bånd og bruk
dem på nye gaver.

MILJØVENNLIG PAPIR
Gråpapir kan materialgjenvinnes som papir.
Skriv gjerne "til-og-fra"
rett på papiret.

BLANDINGSEMBALLASJE
Unngå emballasje laget av papir/aluminium
og plast/aluminium.

JULEPYNT FRA SKOGEN
Granbar, kongler, kristtorn
og mose er fin og velluktende julepynt som kan
legges tilbake etter bruk.

Ødelagt julelys leveres gratis til
butikker som selger slikt eller til
en gjenvinningsstasjon.

Telys-kopper i aluminium skal
sorteres som glass- og metallemballasje. Løsne vekeholderen
i stål før du leverer begge deler.

Boliglag kan kostnadsfritt
låne en innsamlingscontainer
for farlig avfall i tre dager.
Kontakt oss på epost bir@bir.no
eller ring oss på 55 27 77 00.

Vi bruker rundt 60.000 kilometer
med gavepapir i julen i Norge.
Det rekker en og en halv gang
rundt jordkloden!

I snitt bruker vi 200 plastposer
i året. En familie på fire bruker
dermed hele 800 plastposer!

Spann må stå fremme til
tømming fra 06.00 til 22.00.

Skriv inn hvor du bor i søkefeltet
på bir.no og se hvilken dag bosset
ditt blir hentet.

BIR besøker gjerne skoler for
å fortelle om avfall og miljø.
Lærere kan sende forespørsel
via kontaktskjema på bir.no.

BIR

Postboks 6004
5892 Bergen
KUNDESENTER

bir.no
facebook.com/BIRrenovasjon

OFFENTLIG INFORMASJON
TIL HUSHOLDNINGSKUNDER

Instagram: @BIRrenovasjon
Twitter: @BIRrenovasjon

Tlf: 55 27 77 00
Man-fre: 08.00-16.00

BIR ønsker
BIR
ønsker
alle god
alle
god jul
jul

Renovatørenes ønskeliste

ÅPNINGSTIDER
GJENVINNINGSSTASJONER

Setter du spannet fra deg med håndtaket ut mot veien
får vi lettere tak i det.

Man og tor 09.00-20.00
Tir, ons og fre 09.00-17.00
Lør 09.00-16.00

ASKØY, RAVNANGER, RINDADALSVN. 90

Ikke knyt BIRs sekker fast til spannet. Det tar tid å løsne
fastknyttede sekker. Sett heller sekkene ved siden av
spannet, men i lé for vinden.
Fukt og pakk aske godt inn i avispapir og flere poser før
du kaster det i restavfallet. Da griser ikke asken til på
tømmestedet eller oss.
Er veien måkt og strødd, kommer vi frem og får tømt
spann, containere og bossrom.
Om snøen er fjernet fra lokkene på spann blir vi glade!
Fastfrosset boss? Prøv aviser eller strø litt spon eller
flis i bunnen av spannet.

Tlf: 55 52 71 40

BERGEN, YTREBYGDA, ESPEHAUGEN 17

Man-fre 09.00-20.00
Lør 09.00-16.00
Tlf: 55 52 71 55

BERGEN SENTRUM, MØLLENDALSV. 31

Man-fre 09.00-20.00
TLF: 55 52 71 45

BERGEN, ÅSANE, SALHUSVEIEN 49

Man-fre 09.00-20.00
Lør 09.00-16.00
Tlf: 55 52 71 50

FUSA, HEIANE:

Man og tor 12.00-19.00
Lør 09.00-16.00
Tlf: 55 52 71 60

KVAM, TOLOMARKA, SJUSETEVEGEN 270

Man 10.00-18.00
Ons og fre 10.00-15.00
Lør 09.00-16.00
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Alle svarene finner du i dette bladet.
Skriv dem inn i rutene og send kodeord
BIR etterfulgt av ditt løsningsord til 2077,
eksempel: BIR plast. Meldingen har vanlig
takst. Tre vinnere får to kinobilletter.
Svarfrist 31. desember 2018.

Nevn en type papir som ikke egner seg til materialgjenvinning.
Hvilken julepynt er gratis å levere til BIRs gjenvinningsstasjoner når den er ødelagt?
Hva kaller vi den røde sekken som du fikk med dette Bossanova?
Hvilken plasttype gjelder innsamlingsordningen for?
Hva kan du lage når du gir tjenester i julegave?
Hva lager BIR av blandingsemballasje og gavepapir?
Nevn et stoff som er med å gjøre gavepapir uegnet for materialgjenvinning.
Hva kan en gave på gjenbruksnivået i avfallspyramiden være?
Nevn noe fra naturen som er flott i juledekorasjoner og kranser.

LØSNINGSORD: Hvilket verdifullt metall brukes mye i engangs-kaffekapsler?

OSTERØY, HAUGE

Man, ons og tor 12.00-19.00
Lør 09.00-16.00
Tlf: 55 52 71 75

SAMNANGER, RAUNEKLEIVVEGEN 88

Tir og tor 12.00-19.00
Lør 09.00-16.00
Søn 14.00-19.00
Tlf: 55 52 71 80

SUND, MIDTSTEGEN

Man, ons og tor 12.00-19.00
Lør 09.00-16.00
Tlf: 55 52 71 85

VAKSDAL, DALEKVAM, NORDALEN

Man og tor 12.00-19.00
Lør 09.00-16.00
Tlf: 55 52 71 90

M

9
Tr ykksak 6

IL J

ØM ERK E
T

OS, KOLSKOGEN, INDUSTRIVEGEN 69

Man og tor 09.00-20.00
Tir, ons og fre 09.00-17.00
Lør 09.00-16.00
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Tlf: 55 52 71 65

Redaksjon og layout: BIRs kommunikasjonsavdeling. Trykket lokalt hos Bodoni på svanemerket papir.
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