GRATIS

TØYBLEIER

Sponset startpakke
Som nybakte foreldre i Bø, Sauherad eller Nome*, får
du spandert en gratis startpakke med tøybleier av
avfallsselskapet ditt. Bleiemerket er Kushies, som regnes for å være den minst arbeidskrevende tøybleietypen.

Dato og underskrift:

Telefon:

Postnr. og sted:

Adresse:

Mors/fars navn:

Bleiene leveres ut på helsestasjonen, se egen slipp.

Interkommunalt
Renovasjonsselskap i Midt- og
Aust - Telemark AS

Indre Agder og Telemark
avfallsselskap

* For innbyggerne i Nome erstatter startpakken tilbudet om større avfallsdunk.

Ønsker du flere bleier, henvend deg til:
1.
Bøsenteret, 3800 Bø. tlf.: 35 95 39 10

Andre bleietyper:
1. Nøstebarn, www.nostebarn.no,
tlf. 55 13 17 07
2. Cotton Child, www.cottonchild.no,
tlf. 35 53 34 34
3. Imse Vimse, www.imsevimse.se,
tlf. +46 498 48 46 46
Ta gjerne kontakt med oss tøybleiebrukere for
spørsmål om bleievalg!
Christine Hvitsand
tlf.: 98 80 02 34
Kristin Karlbom Dahle tlf.: 91 52 72 29
Åsne Haugsevje
tlf.: 98 02 11 20

Design: Hvitsand Design, www.spinett.no

Foventet termin/fødselsdato:_____________

1 Rull rispapir

7stk. 4-10 kg Kushies Ultra

Vi venter barn/har baby under 6 måneder og
bekrefter å ha mottatt:

Nome
Sauherad
Bø
Sted:

- Mottak av startpakke med tøybleier

Registrering

2. Krabaten, www.krabaten.no, tlf. 56 55 78 40

NATURVERNFORBUNDET
I MIDT-TELEMARK

Hvorfor bruke tøybleier?
- Ressursforbruket ved produksjon og bruk av
engangsbleier er 2-3 ganger større enn for
tøybleier.
- Engangbleier skaper store mengder avfall:
1 tonn avfall per barn i bleieperioden. Tøybleier
skaper ubetydelige mengder avfall.
- På grunn av det store innholdet av plast og
såkalte ”superabsorbenter” kan ikke engangsbleien gjenvinnes eller komposteres. Tøybleien
kan brukes om igjen etter vask.

• For økonomien

- Grafen viser at investering i tøybleier raskt blir
lønnsom i forhold til å kjøpe engangsbleier.
- Etter 3 år er besparelsen ved bruk av tøybleier
fra 7.000 til 10.000 kr*.
- Ved flere barn slipper du å kjøpe bleier i det
hele tatt!

Leveres på helsestasjonen
hvor tøybleiene mottas

• For miljøet

* Bleieprisene er hentet fra produsentene og det er ikke tatt hensyn til tilbud,
rabatter etc.

• For barnet

- Utvikling av astma har blitt satt i sammenheng
med bruk av engangsbleier.
- Temparaturen i testiklene til guttebabyer øker
med ca 1 grad ved bruk av engangsbleier, noe
som kan føre til redusert sædkvalitet senere
i livet.
- Det hormonhermende stoffet TBT er oppdaget i
noen engangsbleier, bl.a. Pampers.

Ref.: - Chambers, Simmons and Wackernagel: Sharing nature's interest.
Ecological footprints as an indicator of sustainability (2000). London and
Sterling.
- Wijkmark, Jan (2004), Verna Ekologi AS, Blöjor och miljö - en miljö
granskning av sju olika sorters barnblöjor.

BRUK BLEIEVETTVELG TØYBLEIER

Svarslipp:

Eksempel på hvor enkle tøybleier kan være

