
Ryddedugnad i 
påskesol
Varmende vårsol får planter til 
å gro. Nå, før grønne vekster skjuler 
bosset, er den beste tiden 
for å gi naturen en hjelpende hånd. 
Bli med på årets vårdugnad!
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Vårdugnad fra 
18. april til 6. mai

Slik bruker  
du eggeskall 

Fem vanlige 
sorteringsfeil 

Nyttig 
matavfall 



Grip muligheten og gjør det fint i ditt nærområde til 17. mai. Dugnadsperioden varer i 
tre uker, fra 18. april til 6. mai, og gjelder ikke for privat avfall.   
 
Nå på våren, før det blir grønt, er den aller beste tiden for å rydde vekk boss 
fra uteområder og natur. Dessverre er det to år siden sist vi kunne tilrettelegge 
for sosiale dugnadsaktiviteter. Mange frivillige har tidligere år gjort en flott 
dugnadsinnsats, og setter pris på å få det rent og pent rundt seg. Vi håper riktig 
mange vil delta i år!

Vårdugnad i
nærområdet

Fyll ut vårdugnadsskjema på bir.no. Ring oss på 
55 27 77 00, tastevalg 2, dersom du trenger hjelp.
 
Hent gratis sekker og hansker fra 4. april  
på BIRs gjenvinningsstasjoner, kommunehus 
og innbyggerservice. 
 
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 dem med til en av 
BIRs gjenvinningsstasjoner. 
Ta med deg mottatt 
påmeldingsbekreftelse.
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Meld deg 
på BIRs vår-

dugnad!

BIRS VÅR-
DUGNAD

Bruk grønne sekker 
Fylte grønne 
dugnadssekker 
hentes av bossbilen, 
eller leveres gratis 
til en av BIRs gjen-
vinningsstasjoner. 

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

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

Havet forsøples av boss og ikke-nedbrytbar plast som strømmer fra  
land til vann, og den skumle mikroplasten følger med. Du kan rydde strender 
gjennom hele året. 
 
Når plasten først er blitt oppsmuldret er det umulig å fjerne den, så det er best å 
fjerne plastboss langs elvene og vassdragene før det når kysten og havet vårt. 
Dyrelivet i havet er en viktig del av økosystemet og plantene i havet produserer 
rundt halvparten av oksygenet i luften. Ved å fjerne plastboss, hjelper vi naturen og 
får et renere hav. 

Strandrydding
hjelper havet

Bli med
og rydd en

strand!

Fyll ut strandryddeskjema på ryddenorge.no. 
Nettstedet har også en oversikt over strender 
som trenger å ryddes, og du kan rapportere inn 
marine forsøplinger.

Hent gratis strandryddesekker på  
en av BIRs gjenvinningsstasjoner.
 
Fylte dugnadssekker kan leveres gratis til en av 
våre gjenvinningsstasjoner.

Fyll ut strandryddeskjema  
på bir.no. om du ønsker at  
en bossbil i rute skal hente  
strandryddesekkene på 
et vanlig stoppested for  
bossbilen.
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BIRs strandrydding er finansiert av Miljødirektoratet.

Registrer dugnaden  
Vi oppfordrer til å 
registrere dugnaden 
både på bir.no og på 
ryddenorge.no slik at vi 
får nyttig statistikk og 
driftsmeldinger.

Leveres gratis 
Plasttønner, olje-
kanner og bilbatterier 
leveres gratis til 
gjenvinningsstasjon 
sammen med på-
meldingsbekreftelse.

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

VI RYDDER 
STRENDER 
PÅ VEST-
LANDET



Fyll ut vårdugnadsskjema på bir.no. Ring oss på 
55 27 77 00, tastevalg 2, dersom du trenger hjelp.
 
Hent gratis sekker og hansker fra 4. april  
på BIRs gjenvinningsstasjoner, kommunehus 
og innbyggerservice. 
 
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 dem med til en av 
BIRs gjenvinningsstasjoner. 
Ta med deg mottatt 
påmeldingsbekreftelse.

 

Har du hørt at? 

Skoleklasser kan låne en liten 
insektfarm og se melbiller 
forvandle seg fra egg til larve før 
de pupper seg og blir til en bille. 
Send epost til bir@bir.no. 
 
 
 
Nå kan du vinne både 10.000  
og 100.000 kroner på enkelt- 
kartonger i returkartong-
lotteriet. Hver drikkekartong  
er et lodd om du skriver på navn 
og telefonnummer. Skjoldtun 
barnehage vant i første trekning 
i år. 
 
 
 
Matavfallsspann bør tømmes 
hver 14. dag selv om det ikke 
er fullt. De er på 140 liter slik at 
bossbilen kan tømme dem på 
vanlig måte. 
 
 
 
Behandlingsanleggene for  
matavfall foretrekker papir-
poser fordi disse posene ikke 
gir dem utfordringer under 
behandlingen eller sprer 
mikroplast i landbruket. 
 
 
 
Det er lurt å ikke fylle 
papirposen til matavfall helt 
opp, slik at du enkelt kan pakke 
den godt sammen.                                               
 
 
 
Fosfor, kalium og nitrogen er 
noen viktige næringsstoffer som 
blir resirkulert når mat-avfall 
utnyttes som gjødsel. 
 
 
 
Om du vil bygge med 
miljøvennlige og brukte 
materialer, kan du sjekke  
ut markedsplassen på  
norsk-riving.no 
 
 
 
Skismøring kan inneholde 
giftig fluor og må da håndteres 
som farlig avfall.                        
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Uansett om du velger å utnytte eget matavfall til kompost eller om du leverer det til BIR, får 
du mindre avfall i restavfallsspannet. Når du sorterer ut matavfall trenger du kanskje ikke å 
tømme restavfall så ofte, og da sparer du både penger og miljø.
 

La matavfallet kommet til nytte 

I år vil de fleste bli tilbudt hjemmehenting  
av matavfall. Huseiere får en SMS med lenke til 
bestilling av spann i forkant av den område-
vise utdelingen. I Bergen kan matavfall også 
leveres på enkelte returpunkt, se bir.no.  

Biogjødsel resirkulerer næringsstoffene  
Matavfall fra BIR sendes nå til et biogass-
anlegg på Jæren. Anlegget lager nesten like 
mye biogjødsel som biogass, og ved hjelp av 
gjødselen blir viktige nærings-stoffer som 
nitrogen og fosfor resirkulert inn i mat-
produksjonen. 

Fra kjøkkenbenk til hage 
Viktige næringsstoffer går tilbake til jorden 
når du komposterer matavfall hjemme og 
omdanner det til næringsrik jord. Fortsett 
gjerne å kompostere! På gjenvinningsstas-
jonene selger vi kompost- 
strø til innkjøpspris. Se bir.no for å få til-
skudd til innkjøp av kompostbinge. 

Med det nye tilbudet om matafalls- 
innsamling kan alle, også de som ikke har 
mulighet til å kompostere hjemme, bidra til 
at viktige næringsstoffer ivaretas. 

Sorteringsgraden på gjenvinningsstasjonene har økt år etter år, og det er bra!  
Vi ønsker å øke den enda mer, og trenger din hjelp til å redusere restavfallsmengden 
ytterligere. Den ligger i dag på 22 prosent.

Unngå de fem vanligste sorteringstabbene

Leker med batterier er ikke restavfall, men skal leveres gratis som EE-avfall. 
 
Keramikk, fliser og glass skal kastes som jord og stein, ikke som restavfall. 
 
Trykkimpregnert trevirke skal kastes i egen container, ikke med rent trevirke. 
 
Gjenstander som har mye metall skal kastes som metall, ikke som restavfall. 
 
Ting laget av plast som ikke er emballasje tas ikke imot av plastreturordningen, og må 
kastes som restavfall.
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OFFENTLIG INFORMASJON 
TIL HUSHOLDNINGSKUNDER

BIR 
Postboks 6004 

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

KUNDESENTER 
Tlf: 55 27 77 00 

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 2022.

1. Hvilket giftig stoff kan skismøring inneholde? 
2. Hva kaller vi gjødsel av matavfall for?
3. Hvilke byggematerialer er mer miljøvennlige å bygge med?
4. Et næringsstoff som resirkuleres når matavfall blir gjødsel.
5. Hvilken farge er det på BIR sin vårdugnadssekk?
6. Hvilket materiale er best å lage matavfallsposer av?
7. Hvilken grønnsak kan gi farge til eggeskallet?
8. Hvor mange ulike livsformer har en melbille?
9. Hva kan du ikke putte i vårdugnadssekkene? 
10. Nevn noe matavfall som er god gjødsel til hagen?

Løsningsord: Hva er stygt å se på og kan ofte innebære en fare 
for forurensing?

BIR
KRYSS
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Endrede tømmedager 
Papir/plast Ny dag Bergen Ny dag andre kommuner

Skjærtorsdag Tirsdag 5. april Mandag 4. april

Langfredag Torsdag 7. april Onsdag 6. april

2. påskedag Onsdag 20. april Torsdag 21. april

17. mai Onsdag 11. mai Tirsdag 10. mai

Kr. himmelf. Onsdag 1. juni Tirsdag 31. mai

2. pinsedag Onsdag 8. juni Torsdag 9. juni

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, SENTRUM, MØLLENDALSV. 31 
Man-fre 09.00-20.00  
TLF: 55 52 71 45

BERGEN, YTREBYGDA, ESPEHAUGEN 17 
Man-fre 09.00-20.00  
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 55

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 60

BJØRNAFJORDEN, OS, INDUSTRIVN. 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 

KVAM, TOLOMARKA, SJUSETEVEGEN 270 
NY STASJON, GAMLE DALAVEGEN 110, ÅPNER 20. APRIL 
Man 10.00-18.00 
Ons og fre 10.00-15.00  
Lør 09.00-16.00 
Tlf: 55 52 71 65

OSTERØY, HODLEBRAUTVEGEN 6 
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

ÅPNINGSTIDER PÅ
GJENVINNINGSSTASJONENE

Onsdag 13. april stenger alle onsdags-åpne 
stasjoner kl. 15.00 og holder stengt 
til over påsken, også påskeaften.

Restavfall 

Ved offentlige 
fridager utgår 
ordinær rest-
avfallstømming. 
Du får ikke ny
tømmedag.  

Egg hører påsken til, og det er mye kjekt å 
gjøre med egg. Her er tips til hvordan du kan 
bruke egg på kreative og nye måter. 

Server naturfargede påskeegg
Kok egg sammen med skallet fra en gul løk for 
oransje farge, rødkål for blå farge, eller gurke-
meie for lysegule egg.   

Mindre bitter kaffe?
Eggeskall i kaffefilteret gir rundere smak. 
 
Gi eggeskall til plantene
Bland bananskall og eggeskall og grav det 
ned i hagen, det gir god næring til planter. 

Dyrk karse i egg
Du kan bruke det hule skallet fra kokte egg 
til å dyrke karse. Du trenger kun  bomull og 
karsefrø. Dekorativt og smakfullt!  
 
Pynt med egg
Blås ut innholdet i eggene og lag omelett el-
ler kake. Mal ansikt og mønster på egg eller 
lim på tørkede blomster. Tre dem på  
en snor og heng dem opp til pynt. Oppbevar 
de dekorerte eggene i en eggekartong. 

Ha en eggende påske


