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Slik
sorterer
du bosset
i julen

Slik sorterer du julebosset
Julefeiringen medfører ofte mer avfall. Da er det viktig å sortere godt, slik at det blir minst mulig
restavfall og mest mulig avfall blir materialgjenvunnet. Det er også viktig å være bevisst på tiltak
som er avfallsreduserende. Om du for eksempel velger å bruke en kjøkkenklut i stedet for tørkepapir,
og velger tynne juleservietter fremfor tykke, da vil du lage mindre boss.

Plastemballasje
• Bobleplast
• Pepperkakebokser
• Påleggsemballasje
• Rømmebeger
• Plastflasker uten pant
• Vaskemiddelflasker
• Plastposer
• Plastfolie

Papir, papp og
drikkekartong

Restavfall

• Aviser, magasiner,
julehefter og reklame

• Ribbefett

• Drikkekartonger

• Julepapir, sløyfer og bånd

• Konvolutter uten vindu

• Isopor

• Pappesker

• Blandingsemballasje

• Resirkulerbart
gavepapir som kraftog gråpapir

• Knuste kopper og glass

• Eggekartonger
• Servietter og tørkepapir

• Aske og støvsugerposer
• Pillebrett
• Vednett

Glass- og
metallemballasje

EE-avfall

Farlig avfall

• Sildeglass

• Lysrør og lyspærer

• Maling, lim og lakk

• Vin- og ølflasker

• Batteridrevne lys

• Glitter- og snøspray

• Drikkebokser i aluminium

• Juletrelys

• Batterier

• Telys i aluminium,
løsne vekeholder i stål

• Elektrisk verktøy

• Metallpuss

• Elektroniske leker

• Skismøring med fluor

• Aluminiumsformer

• Mobiltelefoner

• Aluminiumsfolie

• Andre elektroniske
gjenstander

• Hårprodukter i
sprayboks

• Påleggstuber

Matavfall

• Neglelakk

I 2022 får flere husholdningskunder tilbud om innsamling av matavfall. På nyåret tester vi
ut en løsning der kundene kan levere matavfall til utvalgte returpunkt i Bergen. Kundene får
en ventilert kurv og papirposer til matavfall. Da unngår vi mikroplast og faren for lukt og søl
reduseres. Følg med på bir.no for mer informasjon om sortering og levering av matavfall.
.

BIR
ønsker alle
god jul

Har du hørt at?
I januar og februar er det gratis
å levere juletrær til gjenvinningsstasjonene, også den mobile.

Frivillige lag og organisasjoner
som vil fjerne plast i sitt nærområde eller rydde en strand,
kan søke om midler til dugnaden
på strandrydding@bir.no før
14. desember.

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

Er veien måkt og
strødd, kommer
vi lettere frem og
får tømt bosset.

Prøv aviser eller litt
spon i bunnen av
spannet dersom
bosset fryser fast.

Ikke knyt BIR-sekker
fast til spann. Det tar
tid å løsne sekkene.

Om snøen er fjernet
fra lokkene på spann
blir vi glade!

Unngå å sette
spann bak
brøytekanter.

Fukt og pakk aske
og støv i avispapir og
to poser med dobbel
knute før du kaster
det i restavfallet.

Om vinterføret hindrer
bossbiler i ditt strøk,
sett spannet ut til
nærmeste kjørbare
vei, så får vi tømt det.

Om det blåser, unngå
å legge steiner på
lokket av bosspannet,
prøv heller å sette
spannet i le for vinden.

Lag plastfrie meiseboller
Meiseboller med plastnett havner lett på
avveie i naturen. Kjøp meiseboller uten
plastnett eller lag dine egne, uten plast.
Det er enkelt og godt for småfuglene.
Dette trenger du:
100 gram kokosfett
100 gram usaltet smør
3 dl blandede frø, for eksempel 1 dl hampfrø,
1 dl solsikkefrø og 1 dl usaltede peanøtter
5-8 pepperkakeformer
Hyssing eller bånd i naturmateriale
Varm opp fettet og fjern kjelen fra platen. Hell blandingen over frøene. Når den er avkjølt
og tyktflytende, kan du forme boller eller helle den i pepperkake- eller muffinsformer.
Om du skal henge den opp kan du feste en hyssing på meisebollen før den har stivnet.

Gavepapir er restavfall siden det
inneholder korte papirfibre, mye
fargestoffer og leire.

Ikke sett papir og papp utenfor
bosspann og containere, selv om
det er fullt. Fukt fører til bakterievekst og mugg på papiret.

Noen planter, som parkslirekne,
bør brennes istedenfor å
komposteres. De leveres som
restavfall og ikke som hageavfall.

Unngå parafinlys. Velg lys laget
av ren voks og stearin, og helst
med veker av 100 prosent bomull.

Ødelagte julelys leveres gratis
til butikker som selger slike
eller til en gjenvinningsstasjon.

Etter nyttår får vi trolig lov til å ta
imot husholdningsfyrverkeri på
gjenvinningsstasjonene våre. Se
bir.no på nyåret. Andre eksplosiver
må leveres til politiet.

bir.no
facebook.com/BIRrenovasjon

BIR

Postboks 6004
5892 Bergen

OFFENTLIG INFORMASJON
TIL HUSHOLDNINGSKUNDER

Instagram: @BIRrenovasjon
Twitter: @BIRrenovasjon

KUNDESENTER

Tlf: 55 27 77 00
Man-fre: 08.15-16.00

BIRs app gir oversikt over dine
tømmedager og varsel på mobilen
dagen før. Bruk adressesøket
på bir.no for å se, skrive ut eller
bestille tømmekalenderen.

Fyll ut kontaktskjema
på bir.no eller ring oss
på 55 27 77 00, så sender
vi deg tømmekalenderen
din i posten.

ÅPNINGSTIDER PÅ
GJENVINNINGSSTASJONENE
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, ÅSANE, SALHUSVEIEN 49

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

BJØRNAFJORDEN, FUSA, HEIANE:

Man og tor 12.00-19.00
Lør 09.00-16.00

Tlf: 55 52 71 70

KVAM, TOLOMARKA, SJUSETEVEGEN 270

Finn svarene i Bossanova, og skriv dem i rutene. Send kodeord BIR og løsningsord
til 2077, eksempel ”BIR plast”. Meldingen har vanlig takst. Svarfrist 4. januar.

JULE

KRYSS

3 vinnere får
2 kinobilletter
1

2
3
4
5
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Tlf: 55 52 71 65

OSTERØY, HAUGE

1. Nevn et stoff som gjør at gavepapir ikke
kan gjenvinnes.
2. Hvilken avfallstype må ikke bli våt?
3. Til hvem skal du levere gammel
ammunisjon og dynamitt?
4. Denne planten skal leveres som
restavfall og ikke som hageavfall.
5. Nevn en type papir som er restavfall.
6. Hva bør levende lys være laget av?
7. Hva kan ødelegge for gjenvinningen om
du setter papp og papir utenfor bosspann?
8. Nevn en boks som skal sorteres som
farlig avfall.
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Man 10.00-18.00
Ons og fre 10.00-15.00
Lør 09.00-16.00

LØSNINGSORD: En matrett som smaker
kjempegodt og er super til pinnekjøttrester.

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

VAKSDAL, DALEKVAM, NORDALEN

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

!

Gjenvinningsstasjonene er stengt
julaften og nyttårsaften, samt
andre offentlige fri- og helligdager.
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BJØRNAFJORDEN, OS, INDUSTRIVN. 69

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

ØM E R K E
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Tlf: 55 52 71 60

IL J

Av miljøhensyn og fordi sekken ikke
ble nok brukt, sender vi den ikke ut
med Bossanova i posten lenger.
Sekken kan hentes på alle gjenvinningsstasjonene, også den mobile.

Tlf: 55 52 71 55

M

Bruk sekken til ekstra restavfall som
isopor, gavepapir og blandingsemballasje som du ikke får delt opp. Sett
sekken ut sammen med restavfallet
på første tømmedag etter julaften.

BERGEN, YTREBYGDA, ESPEHAUGEN 17

Man-fre 09.00-20.00
Lør 09.00-16.00

24
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Frem mot jul deler vi ut en gratis
julesekk til alle som trenger den til
ekstra avfall knyttet til julefeiringen.

TLF: 55 52 71 45

Redaksjon og layout: BIRs kommunikasjonsavdeling. Foto: Thor Brødreskift og BIR. Trykket lokalt hos Bodoni på svanemerket papir.

Hent deg en gratis
julesekk!
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Hentes på
gjenvinningsstasjonene

BERGEN, SENTRUM, MØLLENDALSV. 31

Man-fre 09.00-20.00

