
Miljø og klimadagen 20. november  

Lunch utenom det vanlige!  
 
I anledning Miljø og klimauka i Melhus kommune ble det arrangert egen 

miljø og klimadag med en lunchpause utenom det vanlige! Kantina på 
rådhuset var fylt til trengsel av ansatte og andre inviterte. Høydepunktet 
var mannequin-oppvisningen, der elever fra Gimse ungdomsskole viste 

brukte og omsydde klær. Ordfører Jorid Jagtøyen og ansatte fra Melhus 
kommune stilte med antrekk sydd om av de gamle gardinene fra 

kommunestyresalen!  
 
 
Fra venstre SLT 

koordinator Kristin 

Johnsen, ordfører 

Jorid Jagtøyen, 

rådgiver Roger 

Santokhie, sydame 

Viktoria Tiller, 

rådgiver 

realplanlegger Tove 

Hellem og politiker 

Joralf Rindli.  

 

 

 

Foto: Trønderbladet 

 
 

 
 

 
 
 

 

Programmet for 

dagen ble startet 

av kommunens 

miljørådgiver Jan 

Henrik Dahl, som 

var konferansier 

for anledningen.  

 

 

Jan Henrik Dahl ved 

mikrofonen foran 

fullsatt kantine.  

 

 

 



Miljørådgiveren benyttet anledningen til å fortelle forsamlingen om det alvorlige 

bakteppet til Miljø og klimauka, og minnet om at mange av miljø og 

klimaproblemene kan knyttes til forbruksmønsteret vårt. Det forårsaker store 

avfallsmengder, men representerer samtidig spredning av miljøgift som truer 

naturens mangfold, og det gjenspeiler et energiforbruk som medfører 

klimaendringer.  

 

Dahl overlot deretter ordet til daglig leder Erik 

Fenstad i Envina IKS, som i 2014 har eksistert 

i 10 år. Fenstad fortalte om status for 

avfallsmengdene i kommunen, og kunne 

fortelle at restavfallsmengdene faktisk er på 

vei ned, og at mindre avfall dermed går til 

forbrenning. I og med at kommunene betaler 

Heimdal varmesentral for hvert antall tonn 

restavfall levert til forbrenning, betyr også 

dette en økonomisk besparelse. Mindre 

restavfallsmengde er et uttrykk for at folk 

flest er blitt flinkere til å kildesortere, og 

Fenstad så ikke bort fra at dette kan være et 

resultat av økt bevissthet blant barn og unge.  

 

Daglig leder Erik Fenstad fra Envina IKS.   

 

 

Han fremhevet også at gode kildesorteringsrutiner er en forutsetning for å hindre 

at farlig avfall havner i restavfallet. Ikke minst la han vekt på utstillingen i 

rådhusets foajé, med flotte eksempel på alt som er å få på Envinas Bruktbutikk. 

Fenstad avsluttet med å oppfordre forsamlingen til å redusere 

matavfallsmengden – og at de derfor måtte forsyne seg godt av jubileumskaken 

for anledningen! 

 

Fenstads ros av barn 

og unges 

kildesorterings-

innsats, ble en 

naturlig overgang til 

den flotte korsangen 

fra 3. trinn ved 

Brekkåsen skole. De 

fremførte Loops 

miljøvise.  

 
Sangfugler fra 

Brekkåsen skole 



Arrangementet i kantina ble 

avsluttet med en inspirerende 
mannequin-oppvisning med 

fokus på gjenbruk og redesign.  
 
 

 
 

 
 
Elever fra 8. trinn ved Gimse 

Ungdomsskole stilte med klær fra 

bruktbutikken og egne omsydde 

klær. Her er de klare til å entre 

catwalken!  

 
 

 
 
 

 
 

Dagens høydepunkt ble da 
politikere og ansatte fra 

administrasjonen entret 
catwalken med omsydde klær 
av de gamle gardinene fra 

kommunestyresalen!  
Mannequin-oppvisningen ble 

krydret med pianomusikk fra 
Benito Buoso, som har spilt i 
Palmehaven på Britannia i over 

40 år!  
 
Benito Buoso ved pianoet. 

 

 

 

 

 

 

 
Ordfører Jorid Jagtøyen stilte sporty 

opp på mannequin-oppvisningen 

med flott kjole og hodepynt med 

utgangspunkt i 

kommunestyregardinene! 

 
 

 
 

(29.12.14) 

Tekst og foto: Signy R. Overbye 


