
Vi setter fokus på forbruk og 
avfallsreduksjon
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Initiativ fra Renovasjon i Grenland (Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien)



Vi setter fokus på forbruk og 
avfallsreduksjon

• I 2009 kastet Telemarkingene 503 kg 
avfall hver!

• I jula er merforbruket på over 40% i forhold 
til resten av året. Avfallsmengden øker 
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til resten av året. Avfallsmengden øker 
tilsvarende.

• 50% har glemt halvparten av 
gavene de fikk til jul i fjor.

• 34% vet ikke hva de ønsker 
seg til jul, eller synes ikke det betyr noe.



95%
av oss setter like stor pris på 
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av oss setter like stor pris på 
hjemmelagde gaver, tjenester 
eller opplevelser, som vanlige 

gaver.



Formålet med bragaver.no

• Ønske om alternative gaver / bra gaver skal 
synliggjøres!!

• Bidra til lavere unødvendig forbruk og reduserte 
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• Bidra til lavere unødvendig forbruk og reduserte 
avfallsmengder. 

• Bidra til verdidebatt og refleksjon rundt jul, gaver 
og forbruk. 

• Spre god, gammeldags juleglede.



Hva er bra gaver

Vi anser at bra gaver er gaver som:
• er personlige
• har lite miljøbelastning når det produseres
• ikke blir raskt til avfall (enten at de varer lenge, eller at 

de er av en sånn art at de ikke blir til avfall)
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de er av en sånn art at de ikke blir til avfall)

Eksempler:
• hjemmelagde gaver 
• opplevelser – gjøre noe sammen
• tjenester – gjøre noe for mottakeren
• symbolske gaver og gaver som gjør noe godt for noen 

andre (gode sosiale formål). 



Gjennomføring

• Grønn Hverdag har blitt spurt om å ta 
prosjektlederrollen.

• Følgende byer har blitt spurt om de ønsker 
å ta del i prosjektet:
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å ta del i prosjektet:

Oslo
Bærum
Drammen
Sarpsborg
Fredrikstad
Kristiansand

Sandnes
Stavanger
Bergen
Trondheim
Tromsø



Gjennomføring

Prosjektet har tre hovedkomponenter: 

1.Teknisk løsning på web for å registrere seg (for 
gavemottakere) og for å søke (gavegivere)
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2.Massemedia-strategi for å få budskapet ut 
bredest mulig, i flest mulig media. 

3. ”Viral marketing” kampanje for å få kampanjen 
spredd, opphauset, snakket om og promotert via 
e-post, sosiale medier (for eksempel Facebook, 
Twitter og Nettby), blogger, sms etc. 



Teknisk løsning

• Nettside/applikasjon der man registrerer seg, og med 
dette sier at man ønsker å motta ”Bra Gaver”. 

• Facebook applikasjon som knyttes opp mot profil og 
bursdagspåminnelser. 
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• Innholdet på nettsiden/applikasjonen skal være mest 
mulig brukergenerert.

• Det skal bli mulig å melde seg på og eventuelt søke via 
andre kanaler ( twitter, blogger o.l.) og andre media 
(sms, Iphone o.l.) 



Økonomi og finansiering

• Kostnadene ved prosjektet er i hovedsak relatert til 
spørreundersøkelsen som ble gjennomført i desember 
2009, og til utvikling og drift av teknisk løsning. 

• I tillegg kommer prosjektleder, eventuell betalt PR og 
videre drift.
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videre drift.

• Det arbeides med en søknad om midler fra Fremtidens 
Byer. 

• Det er Porsgrunn og Skien (+ de andre byene som 
ønsker å være med) som vil stå for søknaden.



Samarbeidspartnere

• Avfall Norge og derved også kommuner og 
interkommunale avfallsselskap.

• Miljøorganisasjoner som: Grønn Hverdag, 
Miljøagentene, Naturvernforbundet, Natur og 
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Miljøagentene, Naturvernforbundet, Natur og 
Ungdom, Framtiden i våre hender, WWF-Norge.

• Bistandsorganisasjoner og andre som har 
”julegaver som går til et godt formål” som: Plan 
Norge, Care, Redd Barna, Frelsesarméen, 
Kirkens Bymisjon.



Hvordan spre ”det glade budskap”

• Poste meldinger i statusfelt på Facebook, 
Twitter og andre sosiale medier. 

• SMS/E-postkampanjer.
• Få kjendiser til å stille opp.
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• Få kjendiser til å stille opp.
• bragaver.no banner på andres nettsider.
• Omtale i medlemsblader og lignende.
• Pressemeldinger.



Suksesskriterium

• Det er avgjørende at flest mulig vet om 
lista/applikasjonen.

• God spredning av informasjon, på en måte som 
inspirerer flest mulig til å melde seg på 

12

inspirerer flest mulig til å melde seg på 
applikasjonen. Og BRUKE den. 

• Holde nettsiden og applikasjonen levende. 

(Det er nok eksempler på gode ideer og nettsider 
som ikke har blitt oppdatert på åresvis)



Telefylkets Handelsstevne 2010

• T-skjorter
• Karameller
• Brosjyrer
• Gavekort

• Ca 210 tips til bra gaver 
(mobilnr. og 
epostadresser)

• Ca 60 deltakere i 
golfkonkurranse (mobilnr. 
og epostadresser)
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og epostadresser)
• Masse, masse positiv 

respons.
• Nesten 100% mente 

dette var et veldig viktig 
tema, og at det var RiGs 
oppgave å informere om 
dette .



Ja, vi ønsker oss
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Noen tips til bra gaver
Navn Kommune Dine Egne gaveønsker Tips til Bra Gaver
Nora Porsgrunn ull lue, sokker, skjerf ull undertøy og votter
Hedda Porsgrunn en skitur med masse kos en skitur med masse kos
Henning Gvarv praktiske gaver som en????
Marianne Skien billetter til konsert og lignende Eget laget håndarbeid
Anders Skien boblebad hjemmelaget lusekofte
Birgitte Skien en reise billetter til ol/ vm- alt dekket
Hanne Skien underholdning reise
Mia Skien speilreflekskamera noe hjemmelaga
Kristin Skien noe som varer og som gir glede
Gunn Porsgrunn sydentur hjemmlaga mat, kaker og lignende
Marit Porsgrunn opplevelser ????? med venner og familie- helgetur
Thale Porsgrunn en tur til frydentopp en god middag
Sofie Langesund spa weekend smykker, spa weekend
Jonas Stathelle el gitar gavekort på dykkersertifikat
Wenche Bø sofa votter og ullsokker
Anita Risør sofa håndarbeid, votter
Svein Skien en god kveld med familien middag med venner

15

Svein Skien en god kveld med familien middag med venner
Hanne Porsgrunn spa og barnevakt spa og barnevakt
Jenny Porsgrunn tur med venner gjøre noe som gleder andre
Ida Siljan tur til hawai venner, kjærlighet og tro
Siril Porsgrunn tuch kamera mini pc
Amalie Porsgrunn Iphone hvit reise til Sicilia
Kjell Skien heiskort i alpinalegg for en helg heiskort i alpinalegg for en helg
Trym Porsgrunn årskort i fritidsparken årskort i fritidsparken
Julie Skien panger mobil penger, sokker
Silje Skien pc penger, sokker
Øystein Skien kamera hjemmelaget middag
Linn Skien sydentur hyttetur for familien
Håvard Oslo snekkerarbeid sydentur
Ingunn Porsgrunn en kokk for 1 kveld oppleverses kveld/turer
Maren Skien en tur til hawai en luksus hytte
Synne Skien en tur med familien en ting du har laget selv
Inger Skien en god helse en bedre middag hjemme/ ute
Lone Larvik kamera en hel dag med overraskelser
Gerd Skien sydentur, hotellferie vask av huset
Andreas Porsgrunn skaphenger mp3- album
Ingrid Porsgrunn macPro Iphone 4
Elin Larvik massasje barnevakt
Julie Skien converse, laptop penger, ipod
Henrik Siljan tur til madagaskar pc med mye minne
Rehman Skien tur i nærmiljø med familie
Ingrid Porsgrunn mørketur til sortilen??? hjemmelaget fuglemat
Agnes Skien gavekort til kurs
Viktoria Oslo tur til syden teaterbilletter
T. Skien hjemmlagde puter
Anine Porsgrunn hjemmelaget barbiehus stor bursdagskake til mamma med hilsen på
Elise Porsgrunn gratistur til svømmehallen hjemmlaga kort. Gratis hund fra omplassering for dyr
Andras Skien sykkel
Elin Andebu hest ridetur på fjellet
Anna Andebu kamera sydentur


