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Finn BRA GAVER
på Facebook
Innsamling av juletrær

BAMBLE
SILJAN
SKIEN

Husk å måke og strø
rundt dunken!

Kjøp smart – kast mindre

Nå er det jul – igjen
2010 nærmer seg slutten, men vi har en fin måned
igjen av året. Desember er for mange synonymt
med husvask, kakebaking, gavekjøp og julestress,
men vi håper du også tar deg tid til å nyte den
deilige førjulstiden.

oss tjenester, opplevelser og mer tid med våre
kjære i gave. Vi gir deg noen gode gavetips, og
ikke minst mulighet til å synliggjøre at dere ønsker
dere ”bra gaver” gjennom Facebook-løsningen
med samme navn (Bra Gaver).

Bruk gjerne tid med venner og familie, i stedet for
å stresse rundt i byen på gavejakt eller være oppe
natt etter natt for å vaske og bake kaker. Ting,
mat, husvask og stress får de fleste av oss nok av
ellers i året, men tid sammen med våre nærmeste
kan være mangelvare.

Vi vil takke dere alle for godt arbeid med kilde
sorteringen, og ønsker dere en god jul og et riktig
godt nytt år!

I denne utgaven av RiG-posten har vi skrevet om
våre holdninger til gaver, og det at vi faktisk ønsker

Anne Berit Steinseth
Virksomhetsleder, renovasjon og maskin

Bra gaver

Jul og gaver
95% av oss setter like stor pris på hjemmelagede gaver, tjenester eller opplevelser som “vanlige” gaver.

I jula er merforbruket på over 40 prosent i
forhold til resten av året, og avfallsmengden
øker tilsvarende. Med Facebook-løsningen
”Bra Gaver” kan du gjøre noe med denne
forbrukskarusellen.

65% kan tenke seg å få opplevelser (å gjøre noe sammen)
i gave.
50% har glemt halvparten av gavene de fikk til jul i fjor.
49% vil gjerne ha hjemmelagede gaver.
34% vet ikke hva de ønsker seg til jul, eller synes ikke at det
betyr noe.

Bra Gaver
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Facebook-funksjonen lanseres i disse
dager, og består av en applikasjon som
gjør at du og dine venner kan hjelpe
hverandre til å velge gaver som genererer mindre avfall.
Til jul og bursdager hender det vi
kjøper ting som mottakeren aldri har
ønsket seg, og som blir kastet eller stående i hylla og samle støv. Svært mange
gaver kjøpes bare fordi man synes at
man “må” kjøpe noe.
Avfallsreduksjon dreier seg også om
å unngå kjøp av ting vi ikke trenger.
Vi skal ikke ta fra folk gleden ved jul

OBS!

(Jule)gavepapir
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n
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og gaver, tvert i mot! Og vi skal heller
ikke slutte å kjøpe gaver. Vi håper bare
å bidra til at unødvendig forbruk og
avfallsmengder reduseres ved at vi alle
tar bevisste valg.
Du er hverken gjerrig eller ”kjip” om
du gir bort hjemmestrikkede sokker
eller noen timer med barnepass i gave.
Det viser seg nemlig at folk ønsker seg
mer personlige gaver og tid sammen
med sine kjære.
Facebook-løsningen ”Bra Gaver”
skal bidra til økt fokus på slike gaver, og
synliggjøre at folk faktisk ønsker seg
«Bra gaver» og gaver som skaper mindre avfall. Se hva dine venner ønsker
seg eller foreslå gaver sammen med
dine venner. – Med ”Bra Gaver” kan
juleshoppingen bli en morsom førjuls
aktivitet! Du finner applikasjonen ved å
søke etter ”Bra Gaver” på Facebook.
Dersom du ikke er på Facebook, finnes det selvfølgelig også en vanlig nettside. Gå inn på www.bragaver.no så
finner du nyttig informasjon om kampanjen. Lykke til med gavevalget!

30% ønsker seg kinobilletter, restaurantbesøk o.l. i gave
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n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

Kinobilletter
Barnepass
Vindusvask
Middag
Massasje
Opplevelser
Teater
Kurs
Hyttetur
Skitur
Abonnement
(trening, tv-kanaler etc.)
Telefonkort
Hjemmestrikkede sokker
Symbolske gaver (minefri
skolevei, førstehjelps
pakker, geiter osv.)
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Forbruk og avfall
I 2009 kastet telemarkingene 503 kg
søppel hver, noe som betyr at vi ligger
over landsgjennomsnittet.
Den gode nyheten er at vi blir mer bevisste på eget forbruk og avfall. I fjor gikk avfallsmengdene ned med rundt
to prosent fra året før, og dermed blir 2009 det første året
siden 1992 at avfallsmengdene i husholdningene går ned.
Avfallsreduksjon er viktig for et bedre miljø! Slik kan du
bidra:
n Kjøp mindre og kast mindre.
n Kjøp kvalitetsprodukter som kan repareres.
n Selg eller gi bort brukbare ting.
n Unngå engangsprodukter.
n Velg refillprodukter og annet i konsentrert form.
n Bruk handlenett eller sekk i stedet for bærepose.
n Si nei takk til reklame.
n Gi dine kjære bra gaver.

Offentlig informasjon

KJEKT Å VITE
Grovavfallsrute
(bestillingstjeneste)
Hver måned kjører vi rundt og henter større
gjenstander hjemme hos deg på gitte datoer.
Se www.rig.no, tømmekalender eller ring din
kommune for mer informasjon eller bestilling.
I mai og september henter vi kun hageavfall. Tjenesten koster 250 kroner, og bestilling må skje senest
tre virkedager før henting.
Åpningstider på privatavfallsmottakene

TOMME VEDNETT AV
PLAST SKAL I BLÅ POSE

Eik – Bamble
Tirsdag: 07:30 – 15:00
Torsdag: 07:30 – 18:00

Rødmyr – Skien
Mandag – torsdag: 07:00 – 19:00
Fredag: 07:00 – 16:00
Lørdag: 09:00 – 16:00
Tømmekalender for 2011
Tømmekalenderen vil komme hjem i postkassen din
i løpet av desember. Vær obs på eventuelle endringer i tømmedager.
Få SMS-varsel når dunken skal tømmes
Husk å melde deg på varslingen for 2011. Gå inn på
våre nettsider eller ring kommunen for å få hjelp til
å melde deg på.
Vi henter juletreet ditt
Fjern all pynten og sett juletreet godt synlig ute ved
veien senest kl 06.00 mandag 17. januar 2011.

Det kommer stadig flere tomme vedsekker inn i sorteringsanlegget.
Slike sekker kan henge seg fast og skape trøbbel for driften. Tomme
plastvedsekker skal legges i blå pose sammen med annen plast
emballasje, og deretter puttes i sort dunk.
Minner om at alt avfall skal legges i poser og ikke løst i dunken. Bruk
gjerne ekstrasekken (den hvite man kan få kjøpt på servicesenterne,
avfallsanleggene og enkelte butikker og bensinstasjoner).

n

Vi nordmenn forbruker omtrent
15 kg plastemballasje hver i året
(i husholdningen).

n

Mengden restavfall reduseres med opptil
40 % ved kildesortering av plastemballasje.

n

Gjenvunnet plast går inn i produksjonen av nye
plastprodukter. Bruksområdene blir stadig flere.
Bl.a. er mange av søppelposene vi bruker daglig laget
av resirkulert plast.

n

For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi to kilo olje.

n

Gjenvinning er langt mindre energikrevende enn
produksjon av ny plast.

n

Ren og tørr plastemballasje kan gjenvinnes opptil
seks ganger.

HUSK Å MÅKE OG STRØ NÅR DET ER IS, SLAPS OG SNØ!

Is, slaps og snø gjør fremkommelighet og tømmeforhold vanskelig for renovatørene.
Vi ber alle om å sørge for god adkomst, og is- og snøfrie avfallsdunker.

Kildesortering
nytter!

Visste du at

M

Takk for at
du sorterer.
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Bjorstaddalen – Skien
Mandag – onsdag og fredag: 07:30 – 15:30
Torsdag: 07:30 – 19:00
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Alle spørsmål som gjelder abonnement, bytting
av dunker, ødelagte dunker osv. bes rettet til
servicesenteret i din kommune.
Bamble
35 96 50 00

Siljan
35 94 25 00

Besøksadresse
Kaffehuset
Henrik Ibsensgt. 2
3724 Skien

Postadresse
Renovasjon i Grenland
Postboks 3004 Handelstorget
3707 Skien

www.rig.no

post@rig.no

Skien
35 58 10 00

