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Boka peker på hvordan vi mennesker produserer mer søppel enn noen sinne. Forfatteren forteller blant annet
om livet på en søppeldynge i Venezuela, søppelarkeologi i USA og ekstrem gjenvinning i Colombia, samt hva
som skjedde med innholdet i hans egen fryseboks da strømmen gikk mens han var på ferie. Boka tar også for
seg metaforisk søppel og hvordan avfall kan forvandles til ressurser.
En diger søppelbil kjøre seg fast i skiløypa mellom Tryvann og Skjennungen torsdag. Slik forklarer sjefen i
Veireno dette bildet. Veireno har nylig tatt. I begynnelsen av oktober overtok Veireno ansvaret for
søppeltømmingen i Oslo. Det var det forrige Byrådet som hadde gitt oppdraget til firmaet, som vant.
Renovasjonsselskapet Veireno fikk 12.000 kroner i bot etter at en av deres søppelbiler kjørte rundt i Oslo med
tre tonn for mye avfall om bord. Dammyr Bygg er en mesterbedrift bestående av 26 ansatte. Alle ansatte
besitter spesiell kompetanse og utdanning innenfor faget som gjør at Dammyr Bygg er det. Interkommunalt
Renovasjonsselskap i Midt og Aust Telemark. Vi har kontorer på Goasholtmyra avfallsanlegg i Notodden
kommune. IRMAT AS eies av kommunene Bø, Hjartdal. VELKOMMEN TIL LILLESTRØM Nyt alt fra
spennende kultur, historie og natur til høy-teknologi og fremtidsvisjoner. Lillestrøm er bysenteret i Skedsmo.

Zarges Nettbutikk - Zargesbutikken.no er Norges største på salg av zargeskasser på nett! Vi har Zarges kasser,
eurobox, k470 og mye mer! Avfallsmottak. På våre lokale avfallsmottak kan innbyggere og hytteeiere i våre
kommuner levere sitt avfall. Her kan du levere alt avfallet ditt (utenom. iSEKK henter avfall i sekk og
container og utleie container i Oslo, Stavanger, Bergen. iSEKK er en smartsekk, smartbag og avfallsekk. Med
LSK-strøm sparer du penger og støtter klubben hver gang du skrur på lyset.

