Hva er
bossnettet?
Bossnettet er et nedgravd rørsystem som
frakter avfall under bakken ved hjelp av luft.
Dette systemet erstatter bosspann.
Avfallet suges fra nedkast til en terminal
og inn i store containere. Derfra hentes
containerne og kjøres til ulike anlegg for
gjenvinning, avhengig av hvilken avfallstype
som er i containeren.
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Alle nedkastpunkt har nedkast for
restavfall, papir, drikkekartong og
plastemballasje. Noen har også
pappnedkast og returpunkt.
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I pappnedkastet kan du kaste større papp.
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Returpunkt for glass- og metallemballasje
blir plassert ved flere nedkastpunkt.
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Avfallet samles i oppsamlingstanker
under nedkastene som tømmes
automatisk ved behov.
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Se instruksjonsfilm på bir.no

Kundesenter:
55 27 77 00
Man-fra: 8-16
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Bosset fraktes med luft under
bakken til bossnetterminalen.
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Avfallet fordeles i containere etter
avfallstype. Disse hentes for videre
sortering og behandling.
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Luften fra anlegget gjennomgår flere
renseprosesser før den slippes ut.

På nett:
www.bir.no
/BIRrenovasjon

See bir.no
for english
version

Klar for superraskt internett på Nygård?
I forbindelse med oppgraderingen av infrastrukturen i området vil Bergen Fiber
samtidig få lagt ned rør til superraskt bredbånd og TV gjennom fiber.
Vi følger Graveklubben sin fremdriftsplan og planlegger å levere tjenestene
fortløpende etter at graving i gaten er ferdig.

Det raskeste bredbåndet i sentrum
Bergen Fiber AS

Bergen Fiber er Altibox-partner. Med vårt fibernett i hus garanterer vi superraskt
internett til hele familien og Norges beste digitale tv-tilbud – enkelt, stabilt og
problemfritt til en god pris.

Besøksadresse:
Kokstadflaten 35
5257 Kokstad
Postadresse:
Postboks 7050
5020 Bergen
T: 55 12 72 00
E: salg@bergenfiber.no

Hva er fiber?
Fiberlinjer har svært stor kapasitet og kan overføre enorme informasjonsmengder i
høy hastighet. Altibox gir deg lynraskt internett, interaktiv tv og rimelig hjemmetelefon
i én og samme fiberkabel. Du får markedets beste kanalutvalg med valgfrihet, HDTV,
filmleie med flere tusen titler, starte forfra, altibox appen med mulighet til å se offline,
programarkiv, opptil 500 timer opptak og mye, mye mer.
Rigget for fremtiden
Med fiberoptisk bredbåndsnett er boligen din oppgradert og klar for alle mulighetene
som ligger i smarthus. Fiberoptisk bredbåndsnett øker verdien på eiendommen, og gir
mulighet for deg som har utleie til å øke attraktiviteten på utleieobjektet.
Les mer om oss og våre produkter og tjenester her: www.bergenfiber.no

bergenfiber.no

