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Her får du de
gode tipsene
til julegaver

LES OGSÅ OM:

Gjennomsiktige
sekker er best
Miljøvennlig
innpakning
Papiret må
være tørt

Personlige gaver gleder mest

BIR ønsker
BIR
ønsker
alle god
alle
god jul
jul

Tid er mer verdifullt enn ting. Gi litt av din tid, gi vekk en tjeneste! I travle hverdager verdsetter
mange å få hjelp til kjedelige eller tidkrevende oppgaver. Du kan også gi opplevelser som skaper
minner. Det er omtenksomt å bruke tid på hjemmelagde gaver, gjerne høstet fra naturen.
Slike gaver sparer miljøbelastningen fra både gavepapiret og gjenstanden inni.

Til ham og henne

Til tenåringen

Til mor og far

•
•
•
•
•
•

• Festivalpass
• Skikort
• Betalt strømmetjeneste
på dataspill eller musikk
• Brukte data- eller brettspill
• Treningsmedlemskap
• Medlemskap i DNT ung

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Yogakurs
Vintageklær
Kurs i møbeltapetsering
Frisør- eller spatime
Kurs i bunadsøm
Betalt strømmetjeneste på
lydbøker eller TV-serier
Billetter til fotballkamp
Billetter til konsert eller show
Påmelding til et mosjonsløp
Kaffeavtale på en bensinstasjon
Ølbryggerkurs
Restaurantbesøk

Klippekort på barnepass
Gavekort på fotmassasje
Klippekort på støvsuging
Hjemmelagde julekaker
Fuglekasse eller insektshotell
Kino- eller teaterbilletter
Hjemmelaget middag

Til barna
•
•
•
•
•
•

Varige leker som lego og modelltog
Klippekort til svømmehallen
Årskort på et akvarium eller opplevelsessenter
Hjemmelaget drage
Hjemmelagde dukkeklær
Hjemmestrikk

Slik kildesorterer du julebosset
Julesekken: gavepapir, gavebånd, silkepapir, blandingsemballasje, isopor og konvolutter med store plastvinduer.
Glass- og metallemballasje: sildeglass, ansjosbokser,
gløgg- og vinflasker, telys i aluminium uten vekeholder i stål.
Papir, papp, drikkekartong: aviser, julehefter, melkekartonger, pappesker og resirkulerbart julegavepapir.

Pakk inn med noe du har

Plastemballasje: bobleplast, pepperkakebokser,
påleggspakker, poser og plastflasker uten pant.

Papirposer, gråpapir, gamle aviser og plakater er fin
gaveinnpakning. Det er bedre for både miljø og lommebok
at du ikke kjøper inn nytt papir, bånd og pakkepynt.

Restavfall: stearinlys, servietter, tørkepapir, eggekartonger, isopor, blandingsemballasje og ribbefett.
Elektrisk avfall: batterier, ødelagte elektroniske leker,
juletrelys og annen belysning.
Farlig avfall: maling, lim og lakk, glitter- og snøspray,
metallpuss, hårspray, neglelakk og skismøring med fluor.

Pynt gjerne med papirbånd, hyssing, silkesløyfe eller en
papirstjerne. Noe fint fra naturen, som en granbarkvist eller
kongle, er fin dekor. Gamle gardiner kan bli til gaveposer som
kan gjenbrukes. Pappesker med reklame på kan kles med nytt
papir. Nøytrale esker kan brukes som de er. Velg gavepapir som
er merket med at det kan gjenvinnes, gjerne kraftpapir. Spar litt
på tapen og pakk gaven fint ut, så kan papiret brukes om igjen.

Hjelp renovatørene i vinter
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.

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

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

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

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

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

Om du har tatt vare på en gammel
kagge er vi veldig interessert i
den. De ble laget av både tre, stål
og plast. Kontakt oss gjerne på
bir@bir.no eller 55 27 77 00.

Papiret må være tørt
Våte pappesker og papir ødelegger for gjenvinningen. Mugg og bakterier vokser og spres til
papiret rundt. Pass derfor på at spannet er godt
lukket. Om det skulle være fullt, ikke sett det
fra deg på bakken. Vi kan ikke laste fuktig og
ødelagt papp og papir inn på bilen.
Det er best å oppbevare sortert papir innendørs.
Mye regn på Vestlandet gir høy fuktighet i papiret
om det oppbevares ute. Pass også på at det ikke
ligger vann i bunnen av spannet ditt. Er papiret
vått, skal det ikke leveres til gjenvinning.
Drikkekartonger
Skyll dem raskt med en skvett kaldt vann et
par ganger. Åpne kartongene og la vannet renne
skikkelig ut, eller rist dem over vasken og få ut de
siste dråpene. Lufttørk dem litt før du bretter og
stapper dem ned i en åpen kartong. Kartonger til
sjokoladepudding, vaniljesaus, bønner og hakket
tomat kan også leveres som drikkekartong.
Skriv navn og telefonnummer på drikkekartongene for å være med i returkartonglotteriet.
Fire ganger årlig trekkes en gevinst på 100 000
kroner og tretti gevinster på 10 000 kroner.

Papir som ikke kan gjenvinnes
Det meste av papir, papp
og drikkekartong kan
sorteres som papiravfall.
Unntakene til høyre har for
dårlig kvalitet eller for korte
papirfibre til å kunne brukes
i ny papirproduksjon.

Har du hørt at?

•
•
•
•
•
•
•
•

Glanset gavepapir
Steke- og matpapir
Papir med plastbelegg
Eggekartong
Servietter og tørkepapir
Pappkrus- og tallerkener
Innbundne bøker med hard perm
Papir med aluminium på innsiden

Nå bruker vi både SMS-varsling
og klistrelapper på spann når
renovatørene registrer feil
avfallstype. Dersom vi oppdager
feilen etter tømming vil kvaliteten
på avfallet dessverre bli redusert.

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

Om vinterføret hindrer bossbilen å ta seg frem i ditt strøk,
så sett ut spannet til nærmeste
kjørbare vei, så får vi tømt det.

Ser du at naboene setter spann
frem til tømming på et felles
punkt, kan du gjerne trille ditt
spann bort dit. Felles tømmested
sparer tungtrafikk i boligstrøk.

Nordmenn kjøper ny mobiltelefon
omtrent hvert annet år. Vi kjøpte
2,1 millioner mobiltelefoner i 2014.

Når du leverer inn EE-avfall til
gjenvinning kan 78 prosent av
materialene brukes på nytt. Det
er viktig med tanke på at vi importerer 10 000 tonn julelys årlig.

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: 08.00-16.00

ÅPNINGSTIDER PÅ
GJENVINNINGSSTASJONENE

ENDREDE TØMMEDAGER
DESEMBER 2019 - SEPTEMBER 2020

ASKØY, RAVNANGER, RINDADALSVN. 90

RESTAVFALL
Ved offentlige fridager utgår ordinær restavfallstømming.
Tømmingene erstattes ikke, med unntak av 1. juledag.
Se tabell under:

BERGEN, YTREBYGDA, ESPEHAUGEN 17

Man-fre 09.00-20.00
Lør 09.00-16.00

PAPIR OG PLAST

Bruk gjennomsiktige sekker

Obs! Tømmedager i julen 2019 er endret, se tabell:

1. juledag

Mandag 16. des

Tirsdag 17. des

2. juledag

Onsdag 18. des

Torsdag 19. des

1. nyttårsdag

Mandag 06. jan

Tirsdag 07. jan

Skjærtorsdag

Tirsdag 31. mar

Mandag 30. mar

Langfredag

Torsdag 02. apr

Onsdag 01. apr

2. påskedag

Onsdag 15. apr

Torsdag 16. apr

1. mai

Onsdag 29. apr

Mandag 27. apr

Kr. Himmelf.

Tirsdag 19. mai

Mandag 18. mai

2. pinsedag

Onsdag 03. jun

Torsdag 04. jun

1. januar 2020 innfører vi gjennomsiktige
sekker på våre gjenvinningsstasjoner. Etter
årsskiftet koster det førti kroner ekstra per
sekk dersom du leverer avfall i en svart
eller farget sekk.

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

Fargede sekker kan skjule feilsortert avfall
som har miljøgifter, øker brannrisikoen eller
som burde vært sortert for å øke
materialgjenvinningen. Gjennomsiktige sekker selges i butikker og
på BIRs gjenvinningsstasjoner.

De gjennomsiktige gratissekkene til plastemballasje skal ikke brukes som bossekker.

Skriv svarene i rutene. Du finner dem her i Bossanova. Send kodeord BIR
og løsningsord til 2077, eksempel ”BIR plast”. Meldingen har vanlig takst.
Tre vinnere får to kinobilletter. Svarfrist 2. januar.

JULE
KRYSS

BERGEN SENTRUM, MØLLENDALSV. 31

Man-fre 09.00-20.00

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

1.
2.
3.
4.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hva må ditt kildesorterte papir være?
Hva kan gjennomsiktige sekker forhindre?
Hva skal glanset gavepapir kastes som?
Hvor mange tusenlapper er det meste du
kan vinne i returkartonglotteriet?
5. Hvordan vil BIR varsle kunder som har kastet
feil avfallstype i spannet sitt?
6. Hva bør du helst bruke to av når du kaster aske,
støv og støvsugerposer i bosspannet?
7. Nevn noe fra skogen som er fint å pynte med til jul.
8. Hva ødelegger kvaliteten på papiret om det blir vått?
9. Skal BIR-sekker knytes fast til spannet?
10. Hva kan du gi i julegaver som lager lite boss?
11. Hva kan leveres gratis til BIRs gjenvinningsstasjoner i januar og februar?
LØSNINGSORD: Hva må bossekken være for å unngå
ekstrabetaling på gjenvinningsstasjonen etter 1. januar?

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
VAKSDAL, DALEKVAM, NORDALEN

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

69

Ny dag øvrige
BIR-kommuner:

T

Ny dag
Bergen:

ØM E R K E

Tømmedag
som faller på:

Tlf: 55 52 71 55

T r yk ks a k

Fredag 27. des

IL J

Mandag 30. des

M

1. juledag

Tlf: 55 52 71 40

24

1

Ny dag øvrige
BIR-kommuner:

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

Ny dag
Bergen:

9

Tømmedag
som faller på:

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

ORANSJE
RØDE TØMMEDAGER
TØMMEDAGER

BLÅ TØMMEDAGER

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

TIRSDAG

MANDAG
10. desember 2019
07. januar
04. februar
03. mars
31. mars
28. april
26. mai
23. juni
21. juli
18. august
15. september

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

09. desember 2019
06. januar
03. februar
02. mars
30. mars
27. april
25. mai
22. juni
20. juli
17. august
14. september

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

11. desember 2019
08. januar
05. februar
04. mars
01. april
29. april
27. mai
24. juni
22. juli
19. august
16. september

ONSDAG

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

04. desember 2019
Man. 06. jan./Bergen kommune
Tirs. 07. jan./Øvrige kommuner
29. januar
26. februar
25. mars
22. april
20. mai
17. juni
15. juli
12. august
09. september

ONSDAG

03. desember 2019
31. desember 2019
28. januar
25. februar
24. mars
21. april
19. mai
16. juni
14. juli
11. august
08. september

TIRSDAG

MANDAG

02. desember 2019
30. desember 2019
27. januar
24. februar
23. mars
20. april
18. mai
15. juni
13. juli
10. august
07. september

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

12. desember 2019
09. januar
06. februar
05. mars
02. april
30. april
28. mai
25. juni
23. juli
20. august
17. september

TORSDAG

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

13. desember 2019
10. januar
07. februar
06. mars
03. april
Ons. 29. april/Bergen kommune
Man. 27. april/Øvrige kommuner
29. mai
26. juni
24. juli
21. august
18. september

FREDAG

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

06. desember 2019
03. januar
31. januar
28. februar
27. mars
24. april
22. mai
19. juni
17. juli
14. august
11. september

FREDAG

TORSDAG
05. desember 2019
02. januar
30. januar
27. februar
26. mars
23. april
Tirs. 19. mai/Bergen kommune
Man. 18. mai/Øvrige kommuner
18. juni
16. juli
13. august
10. september

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

Kalenderen viser hvilke datoer vi henter papir og plast i Bergen og i de
andre BIR-kommunene. Se klistremerke på papirspannet for å finne din farge
og ukedag for tømming. Klipp ut din rute eller ta et bilde. Endrede tømmedager
i forbindelse med offentlige fridager er markert med rød skrift.
På grunn av ruteomlegging for papir- og plast er denne tømmekalenderen
noe forkortet.

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

Inklusiv desember 2019.

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

ORANSJE
RØDE TØMMEDAGER
TØMMEDAGER
BLÅ TØMMEDAGER

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020
TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020
04. desember 2019
Man. 06. jan./Bergen kommune
Tirs. 07. jan./Øvrige kommuner
29. januar
26. februar
25. mars
22. april
20. mai
17. juni
15. juli
12. august
09. september

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

05. desember 2019
02. januar
30. januar
27. februar
26. mars
23. april
Tirs. 19. mai/Bergen kommune
Man. 18. mai/Øvrige kommuner
18. juni
16. juli
13. august
10. september

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

06. desember 2019
03. januar
31. januar
28. februar
27. mars
24. april
22. mai
19. juni
17. juli
14. august
11. september

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

Kalenderen viser hvilke datoer vi henter papir og plast i Bergen og i de
andre BIR-kommunene. Se klistremerke på papirspannet for å finne din farge
og ukedag for tømming. Klipp ut din rute eller ta et bilde. Endrede tømmedager
i forbindelse med offentlige fridager er markert med rød skrift.
På grunn av ruteomlegging for papir- og plast er denne tømmekalenderen
noe forkortet.

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020
03. desember 2019
31. desember 2019
28. januar
25. februar
24. mars
21. april
19. mai
16. juni
14. juli
11. august
08. september

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

Inklusiv desember 2019.

02. desember 2019
30. desember 2019
27. januar
24. februar
23. mars
20. april
18. mai
15. juni
13. juli
10. august
07. september

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

13. desember 2019
10. januar
07. februar
06. mars
03. april
Ons. 29. april/Bergen kommune
Man. 27. april/Øvrige kommuner
29. mai
26. juni
24. juli
21. august
18. september

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

FREDAG

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

12. desember 2019
09. januar
06. februar
05. mars
02. april
30. april
28. mai
25. juni
23. juli
20. august
17. september

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

TORSDAG

TØMMING AV PAPIR
OG PLAST 2020

TIRSDAG

11. desember 2019
08. januar
05. februar
04. mars
01. april
29. april
27. mai
24. juni
22. juli
19. august
16. september

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

ONSDAG

MANDAG

10. desember 2019
07. januar
04. februar
03. mars
31. mars
28. april
26. mai
23. juni
21. juli
18. august
15. september

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

TIRSDAG

09. desember 2019
06. januar
03. februar
02. mars
30. mars
27. april
25. mai
22. juni
20. juli
17. august
14. september

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

MANDAG

Sett fram spann
og sekk før kl. 06.00

