
Fra land  
til strand

• Meld deg på BIRs 
vårdugnad

• Få enkle tips til en 
grønnere vår

• Bli med og rydd 
en strand

La oss stoppe plastbosset før det 
når havet. Det er vi mennesker 
som forsøpler naturen med plast, 
både til lands og til vanns. 
Bli med på dugnad!

Bildet er tatt på en gammel villfylling i en BIR-kommune. 
Der ligger det tonnevis med gammelt og litt nytt boss.
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Grip muligheten og gjør det fint i ditt bo- og nærområde før 17. mai.  
Dugnadsperioden varer i tre uker, fra 22. april til 10. mai. Lever dugnadsboss 
i de grønne dugnadssekkene til bossbil i rute eller på en gjenvinningsstasjon.  
 
I fjor var hele 436 dugnadslag i aksjon under BIRs vårdugnad.  
Aldri før har så mange deltatt. Mange frivillige gjorde en flott innsats!  
Folk ønsker å ha det rent rundt seg og reagerer på forsøpling. De samler 
folk til dugnad og fjerner bosset sammen med naboer eller venner.

Det er tid for strandrydding. Strøboss som ispapir, tomflasker og tusenvis av 
engangsting i plast, følger strømmer fra land til hav. Gamle bossfyllinger 
sprer mikroplast til vassdrag og elver, og plastavfall fra fiskerinæringen og 
andre land fyller strendene våre. Sammen må vi stoppe forsøplingen av havet!  
 
I 2018 leverte frivillige standryddere inn over 70 tonn marint eierløst avfall til 
BIR. Det utgjør en stor forskjell på strendene langs kysten. Vi må ta godt vare 
på alt liv i havet. Dyrelivet er en viktig del av økosystemet på jorden og plantene i 
havet produserer rundt halvparten av alt oksygenet i luften vi puster. 

Vårdugnad i
nærområdet

Strandrydding
hjelper havet

Fyll ut vårdugnadsskjema på bir.no. Ring oss på 
55 27 77 00, tastevalg 2, dersom du får problemer.
 
Hent gratis sekker og hansker fra 9. april  
på BIRs gjenvinningsstasjoner, rådhus,  
kommunehus  eller på AMFI Askøy, Lagunen,  
Oasen, Vestkanten,  Øyrane Torg samt  
Bergen og Åsane Storsenter. 
 
Kall inn til dugnad. Det er hyggelig og går raskt 
når flere rydder sammen. Last ned plakat om 
dugnaden og diplom til deltakerne fra bir.no. 
 
Sett ut dugnadssekkene sammen  
med bosspannet, eller ta de med til  
en av BIRs gjenvinningsstasjoner.  
Ta med deg mottatt 
påmeldingsbekreftelse.
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VI RYDDER 
STRENDER 
PÅ VEST-
LANDET

Meld deg 
på BIRs vår-

dugnad!

Bli med
og rydd en

strand!

Fyll ut strandryddeskjema på bir.no.

Hent gratis strandryddesekker på  
en av BIRs gjenvinningsstasjoner.
 
Fulle strandryddesekker leveres gratis til en 
gjenvinningsstasjon, eller til en bossbil i rute.

Registrer gjerne din dugnad på  
holdnorgerent.no/ryddeportalen/ 
eller på bof.avinet.no/bof_strandrydding.
Disse nettsidene har også en oversikt  
over strender som trenger å ryddes  
eller er ryddet. Du kan og melde inn  
en strand som trenger rydding.

 1

 2

 3

 4

BIRS VÅR-
DUGNAD

BIRs strandrydding er finansiert  
av Miljødirektoratet.

Grønn sekk  
Ikke bruk svarte sekker  
eller strandryddesekker.  
Fulle sekker hentes av  
bossbilen, eller leveres  
gratis til en av BIRs  
gjenvinningsstasjoner.  

Meld ryddingen på bir.no 
Når dugnadsskjemaet er 
utfylt kan vi hente de fulle 
strandryddesekkene med 
bossbilen. Plasser dem  
på et vanlig stoppested  
for bossbilen.

Brennbart boss 

Sand, grus og stein 
må leveres til en 
gjenvinningsstasjon, 
selv om det er kostet 
sammen i sekker. 

Leveres gratis 

Ting som kanner med 
olje, store plasttønner 
og bilbatterier kan 
leveres gratis til en 
gjenvinningsstasjon. 
Ta med mottatt på-
meldingsbekreftelse.

Må leveres 
Farlig avfall og ting 
som jernskrap, 
bildekk og hageavfall 
leveres til en 
gjenvinningsstasjon 
som dugnadsboss. 

Hekkende fugler 
Pass på at ærfugler 
og andre truede 
fugler som ligger  
på egg ikke blir 
forstyrret under 
strandrydding.  



Følger du tipsene under sparer du miljøet, helt uten store anstrengelser.  
Om mange gjør det samme, så oppnår vi en god miljøgevinst!

Gjør våren grønnere

Kjøp ting som kan gjenbrukes mange ganger 
Engangsprodukter er fy! Glem engangsgrillen; invester heller i en 
bærbar grill som kan brukes flere ganger. Da lager du mindre 
boss og maten smaker mye bedre! Om du bruker engangsgrill, 
så husk at den verdifulle aluminiumen og stålristen bør leveres 
som metall til gjenvinningsstasjon, uten kull, selvfølgelig.  

Pynt med natur til påske
Pusekatter og blåbærlyng, påskeliljer og bjørkeris bringer våren inn.  
Kok egg til påskefrokosten sammen med løkskall, da blir de påskegule! 
Dekorerte egg er fin og plastfri påskepynt. Lag hull i begge endene på 
hvite egg og blås ut innholdet. Bruk det i matlaging. Naturlige fargebad 
med gul- og rødløkskall, gurkemeie, blåbær og rødbeter gir egg i ulike     

   farger. Litt eddik gir sterkere farger. Gamle malings- eller neglelakkrester 
kan også brukes. Legg eggene i en eggekartong til neste år; tradisjon  
og gjenbruk er bedre enn forbruksvarer som kastes.

Påskegodt i påskeegg
Enkeltvis innpakket snop lager mye unødig boss. Kjøp poser der 
sjokoladen og marsipanen ligger løst oppi, uten ekstra innpakning.
Velg produkter i emballasje som er lett å kildesortere og unngå 
blandingsemballasje. Kjøp fine påskeegg og bruk dem på nytt år etter år.

Unngå gift under skiene!
Produkter som glider, skirens og voks, kan inneholde det helse- og 
miljøskadelige stoffet fluorkarbon. Dette brytes sakte ned, og lagres i 
mennesker og dyr. Velg tradisjonell klister og voks som for eksempel rød, 
blå og grønn stift uten miljøskadelige stoffer. Stearin er billig og fungerer 
også utmerket som skismøring. Det aller beste er å investere i et par 
smørefrie ski. Smøreprodukter med fluor må alltid leveres som farlig avfall.

Farlig bunnsmøring
Slipestøv og avskrapet bunnstoff er en stor kilde til forurensing og skal 

samles opp slik at det ikke havner i havet. Det du skraper av båten skal 
leveres inn som farlig avfall. Kost opp fra underlaget, eller bruk en 
presenning som fanger opp avfallet. Maling inneholder mikroplast og 
andre farlige stoffer som ødelegger for marint liv. Du kan begrense 
behovet for bunnstoff ved å vaske båten jevnlig, bruke algeduk, bruke 

svært hard og glatt maling og ved å plassere båten i skyggen. 

Resirkuler aluminiumsfolien
Brukt aluminiumsfolie og ulike former i aluminium til for 
eksempel leverpostei, katte- og hundemat, fisk og kylling 
leveres som glass- og metallemballasje til returpunkt. 

Aluminiumsformer kan også gjenbrukes til steking. 

Fyll ut vårdugnadsskjema på bir.no. Ring oss på 
55 27 77 00, tastevalg 2, dersom du får problemer.
 
Hent gratis sekker og hansker fra 9. april  
på BIRs gjenvinningsstasjoner, rådhus,  
kommunehus  eller på AMFI Askøy, Lagunen,  
Oasen, Vestkanten,  Øyrane Torg samt  
Bergen og Åsane Storsenter. 
 
Kall inn til dugnad. Det er hyggelig og går raskt 
når flere rydder sammen. Last ned plakat om 
dugnaden og diplom til deltakerne fra bir.no. 
 
Sett ut dugnadssekkene sammen  
med bosspannet, eller ta de med til  
en av BIRs gjenvinningsstasjoner.  
Ta med deg mottatt 
påmeldingsbekreftelse.

I 2018 kastet hver og en av oss 
417 kilo avfall, en fin nedgang 
fra 430 kilo i 2017. 
 
 
 
 
Innsamlet mengde glass-og 
metallemballasje økte med 
170 tonn i fjor til nesten 4400 
tonn. Det gir et snitt på over 
12 kilo per person. Ikke skru 
fast korker og lokk før du  
leverer til et returpunkt. 
 
 
 
 
Det er mindre mengder papir 
og papp i omløp. Innsamlet 
mengde sank med hele seks 
prosent i fjor, ned 1000 tonn  
til 15 320 tonn totalt.  
 
 
 
 
Stadig flere passer på å  
levere kasserte elektriske 
og elektroniske produkter til 
materialgjenvinning. Det gir  
bra miljøgevinst! Økningen  
fra i fjor er på over 5 prosent.  
 
 
 
 
Vi blir stadig litt flinkere til å 
levere plast til gjenvinning.  
I fjor leverte vi 2250 tonn  
plastemballasje til  
gjenvinning, tilsvarende  
6,2 kilo per innbygger. 
 
 
 
 
Farlig avfall inneholder 
miljøgifter. Nå leverer vi i snitt 
12,5 kilo. Det tilsvarer en økn-
ing på 300 tonn fra i fjor. Lever 
alt farlig avfall til BIRs mottak! 
 
 
 
 
Osingene og askøyværingene 
er flinkest av BIR-kundene  
til å lage lite boss!  
Andre kommuner har litt å 
strekke seg etter om de vil  
nå samme nivå.

Har du hørt at? 



OFFENTLIG INFORMASJON 
TIL HUSHOLDNINGSKUNDER

BIR 
Postboks 6004 
5892 Bergen

bir.no 
facebook.com/BIRrenovasjon 
Instagram: @BIRrenovasjon 
Twitter: @BIRrenovasjon

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

ASKØY, RAVNANGER, RINDADALSVN. 90 
Man og tor 09.00-20.00 
Tir, ons og fre 09.00-17.00 
Lør 09.00-16.00 
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 
Tlf: 55 52 71 65

OS, KOLSKOGEN, INDUSTRIVEGEN 69 
Man og tor 09.00-20.00 
Tir, ons og fre 09.00-17.00 
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 70

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

ÅPNINGSTIDER
GJENVINNINGSSTASJONER

Skriv svarene i rutene. Du finner dem her i Bossanova. Send kodeord BIR 
etterfulgt av ditt løsningsord til 2077, eksempel "BIR plast". Det er vanlig takst  
for meldingen. Tre vinnere får to kinobilletter hver. Svarfrist: 1. mai 2019.

1. Hvilken emballasje leveres sammen med metallemballasje?
2. Hva er klokken blitt når BIR avslutter kveldsrutene?
3. Hva må du passe på, både til fjells og til vanns?
4. Hva lager havet som er livsviktig for mennesker og dyr?
5. Nevn et problematisk stoff som finnes i nyere skismøring.
6. Dette materialet truer dyrelivet når det havner i havet.
7. En fugl som ikke må forstyrres i hekketiden av strandryddere.
8. Hva kaller vi avfall som inneholder miljøgifter?
9. Hva koster det å levere inn BIR-sekker med dugnadsboss?
 
LØSNINGSORD:  
Hvordan ønsker vi at kretsløpet vårt skal være?

BIR
KRYSS

Tømmekalender våren 2019
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Faller restavfallstømmingen din på en offentlig fridag? Da kan det være lurt å tømme spannet 
uken før slik at du har nok plass frem til neste restavfallstømming to uker senere. 

Denne våren kjører vi ikke nye ruter for restavfallstømminger som faller på offentlige fridager, bortsett fra 
ved 17. mai. Se tabeller under. Det blir kjørt egne innsamlingsruter for containere og større beholdere i 
boliglag. Om din tømmedag for papir og plast faller på en offentlig fridag får du ny tømmedag, se tabell til 
høyre. La spannet stå ute fra kl. 06.00 til 22.00. Vi tømmer bosspann i hele dette tidsrommet.

Askøy, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal:

Fredag 17. mai Onsdag 15. mai

Om tømmedagen faller på: Endring:

Skjærtorsdag 18. april Ikke ny tømmedag

Langfredag 19. april Ikke ny tømmedag

2. påskedag 22. april Ikke ny tømmedag

1. mai onsdag Ikke ny tømmedag

17. mai fredag Ny tømmedag, se under

Kr. Himmelf. 30. mai Ikke ny tømmedag

2. pinsedag 10. juni Ikke ny tømmedag

Bergen:

Fredag 17. mai Tirsdag 14. mai

Restavfall: Papir og plast:
Om tømmedagen faller på: Ny tømmedag:

Skjærtorsdag 18. april Mandag 15. april

Langfredag 19. april Tirsdag 16. april

2. påskedag 22. april Onsdag 24. april

1. mai onsdag Mandag 29. april

17. mai fredag Mandag 20. mai

Kr. Himmelf. 30. mai Mandag 27. mai

2. pinsedag 10. juni Onsdag 12. juni

Sekken for plastemballasje må 
ikke knytes fast i papirspannet. 
Ved sterk vind: knyt en knute 
og legg den løst innunder 
lokket bak ved håndtaket. 
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Denne våren legger vi om mange restavfallsruter i Bergen kommune.  
Alle som får ny tømmedag for restavfall får brev med nødvendig informasjon.
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