
God sommer fra Hold Norge Rent!

Kjære medlemmer av Hold Norge Rent!

Hold Norge Rents årsrapport for 2016 er endelig ferdig. Denne følger vedlagt.

Sommeren har senket seg over landet, og Hold Norge Rents administrasjon er i feriemodus. Kontoret er bemannet i
hele sommer, men sentralbordet vil være stengt fra 20. juli �l 8. august. Vi kan nås på følgende måter i sommer:

E-post

post@holdnorgerent.no

Telefon

Telefon�den: 10:00 – 15:00
20. juli – 8. august: Chris�ne på 993 27 497
24. juli – 8. august: Malin på 901 31 416

For øvrig minner vi om følgende:

Tilskuddsordningen for kasserte fri�dsbåter

Miljødirektoratet har nå utlyst �lskuddsordningen for kasserte fri�dsbåter. Det er kommuner, interkommunale
avfallsselskap og godkjente anelgg som kan søke. Tilskuddet skal dekke kostnadene kny�et �l avfallshåndteringen, og
innlevering vil være vederlagsfri�. Ordningen gjelder både for båter som skal kasseres av eier og eierløse båter som
er hensa� eller dumpet.

Mer informasjon: Tilskuddsordning for kasserte fri�dsbåter

Arendalsuka 2017

Sammen med en rekke partnere inviterer Hold Norge Rent �l et knippe spennende ak�viteter under Arendalsuka
2017. Vi se�er fokus på bærekra�ig turisme og marin forsøpling, og vi inviterer �l ryddeaksjon og en sosial samling.
For øvrig er avfall, marin forsøpling, sirkulær økonomi m.m. sentrale tema under årets uke.

Mer informasjon: GRID-Arendal

Påmelding �l sosial samling: Kveldsarrangement onsdag 16. august

SAM og Passion for Ocean

Neste SAM-samling finner sted mandag 28. august i Oslo. Lenke �l mer informasjon og påmelding: SAM

I forkant av SAM-samlingen inviterer Passion for Ocean �l en storlå� feiring av havet helgen 26. – 27. august.

Lise Gulbransen <lise.gulbransen@holdnorgerent.no>

on 19.07.2017 13:58

Til:Hold Norge Rent - Firmapost <post@holdnorgerent.no>;

Kopi:Malin Jacob <malin.jacob@holdnorgerent.no>; Christine Sørensen <christine.sorensen@holdnorgerent.no>; Torkel Salvesen

Lie <torkel.lie@holdnorgerent.no>; Fanny Pindsle <fanny.pindsle@holdnorgerent.no>; Nancy Strand

<nancy.strand@avfallnorge.no>;

2 vedlegg (6 MB)

Hold Norge Rents årsrapport for 2016.pdf; GOD SOMMER.jpg;

God sommer fra Hold Norge Rent! - Vellenes Fellesorganisasjon https://exchange.dataoppdrag.no/owa/#viewmodel=ReadMessageItem...

1 av 2 02.08.2017, 11:22



Fes�valen finenr sted på Vippetangen i Oslo. Her inviterer Hold Norge Rent �l en ryddeaksjon i samarbeid med blant
andre Kystlo�eriet. Lenke �l mer informasjon: Passion for Ocean

Hold høsten ren 11. – 17. september 2017

Årets høstaksjon finner sted 11. – 17. september i forbindelse med den internasjonale strandryddedagen som er
lørdag 16. september. Kick-off legges �l Hemsedal og elven Hemsil �rsdag 5. september, og den internasjonale
strandryddedagen skal blant annet markeres ved Gjesværstappan i Nordkapp kommune.

Frokostmøte i Bergen

I samarbeid med Bergen og Omland Frilu�sråd inviterer Hold Norge Rent �l et frokostmøte i Bergen �rsdag 7.
november. Invitasjon og påmelding sendes ut i slu�en av september. Vestlandet: Here we come!

God sommer!

Med vennlig hilsen
Hold Norge Rent

Se vår brosjyre

Se vår film

Øvre Vollgt. 6, 0158 Oslo
holdnorgerent.no

www.twi�er.com/holdnorgerent
www.facebook.com/holdnorgerent
www.facebook.com/strandryddedagen
www.instagram.com/holdnorgerent
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