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Tom Rogers
hjørne

Ett år siden innspurten på byggingen av sorteringsanlegget
Da er det snart jul igjen! Det føles ikke som det er så lenge siden vi
sendte ut ROAF-posten på denne tiden i fjor, men mye har skjedd.
I fjor jobbet arbeiderne på spreng for å få sorteringsanlegget ferdig
til januar, slik at dere skulle få sortert ut avfallet i verdens mest
moderne sorteringsanlegg. Nå har anlegget snart vært i drift et år,
og dere ROAF-innbyggere har vært kjempeflinke til å innføre nye
vaner, som å sortere ut matavfallet i grønne poser. Sorterings-
anlegget fungerer, og nå har også renovasjonsbilene begynt å gå
på biogass, laget av ditt matavfall.
Bruk gjenvinningsstasjonene!
Selv om de fleste er veldig flinke til å sortere, ser vi dessverre at
noen kaster møbler og hvitevarer sammen med restavfallet.
Det skaper problemer for både renovasjonsbilene og sorterings
anlegget. Vi ber om at store/tunge gjenstander leveres på gjen
vinningsstasjonen eller til forhandler – det er som regel helt gratis.
Velkommen Aurskog-Høland og Rømskog
Fra januar 2015 utvider vi ROAF, da blir både Aurskog-Høland
og Rømskog kommune en del av ROAF. Vi ser fram til å få over
20 000 nye innbyggere. I løpet av 2015 vil det meste være på
plass, av sorteringløsninger og informasjon. Vi får også ansvaret for
en gjenvinningsstasjon til, Spillhaug, som ligger i Aurskog-Høland.
Denne blir nå åpen for alle innbyggere i ROAF.

Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø
– God jul og godt nytt år!

Ekstrasekk til restavfall
Noen ganger har man ekstra mye restavfall, som
i jula, etter større selskaper etc. Ekstrasekken
fylles med restavfallsposer og settes ved siden av
restavfallsbeholderen på vanlig tømmedag, så tar
renovatøren den med seg.
ROAFs ekstrasekk koster kr 50,- per stk. og kan
kjøpes på en rekke utsalgssteder i våre eierkommuner.
En oversikt over utsalgsstedene finner du på
www.roaf.no/tjenester/ekstrasekker

NB!
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Grønne poser med matavfall skal ikke kastes i
ekstrasekken! Sorteringsanlegget klarer ikke å “se”
grønne poser som ligger inni andre poser/sekker.

Viktig med riktig
sortering – også i jula
I jula produserer vi mer avfall enn ellers i året. Her kommer
noen tips til riktig sortering, og ikke minst, hva man kan gjøre
for å redusere de store avfallsmengdene i jula.
Hvordan skal typisk «juleavfall» håndteres?

NB!

• Juletre – hageavfall. Leveres på våre g jenvinningsstasjoner (med unntak av Lørenskog)

Vanlig julepapir inneholder kinesisk
hvit leire som papirfabrikkene ikke kan
resirkulere. I tillegg er det svært lite
trefibre i julepapiret. Det skal heller ikke
brennes i ovnen hjemme. Glitter og stas
på papiret kan inneholde tungmetaller
og miljøgifter som kan gi både luft
forurensning og pipebrann. Kast derfor
gavepapiret i restavfallet, eller bruk
det fineste papiret om igjen neste jul.
Gråpapir kan imidlertid resirkuleres
som vanlig papir, og er et miljøvennlig
alternativ til det glansede papiret.

• Juletre i plast
– leveres på gjenvinningsstasjonen
• Julekuler av plast og glass
– kastes i restavfallet
• Lysestaker, julestjerner, lysslynger,
julekort med musikk og andre elektriske
eller elektroniske produkter – skal leveres
til gjenvinningsstasjonen (ee-avfall) eller til
Miljøbilen (vår og høst)
• Snø- og glitterspray – Leveres til
farlig avfall-mottaket på gjenvinningsstasjonen eller til Miljøbilen (vår og høst)
• Gavebånd – kastes i restavfallet
• Stearinlysstumper – kastes i restavfallet
• Pappesker, merkelapper/julekort av papir,
blader og magasiner (også med glanset papir)
– legges i beholder/container for papp og papir
• Telysholdere av metall – leveres til nærmeste
returpunkt for glass- og metallemballasje
• Telysholdere av plast – kastes i restavfallet
• Tomme glass (sild, rødbeter, syltetøy etc) – leveres
til nærmeste returpunkt for glass- og metallemballasje
• Gavepapir – kastes i restavfallet

!

Lurer du på hvor eller hvordan
noe skal sorteres?
Gå inn på www.roaf.no/sortere

5 tips til avfallsreduksjon i jula
1

Istedenfor ting, gi bort en opplevelse eller tjeneste til jul. Det kan
være kino, konsert- eller teaterbilletter, gavekort på restaurant,
frisør, massasje eller manikyr, en vindusvask, barnevakt eller
flyttehjelp. Eller kanskje noe du har laget eller bakt selv.

2

Pakk inn julegavene i gamle esker eller kurver. Pynt med litt
granbar eller bastbånd – dekorativt og originalt.

3

Ta vare på det fineste julepapiret, og bruk det om igjen neste jul.

4

Ikke kast spiselig mat – lag en god restemiddag.
For tips, se www.matvett.no.

5

Planlegg godt – så slipper du å kjøpe mer enn nødvendig.

Ta tiden tilbake
i jula og ikke bli
for sterkt påvirket
av kjøpepresset,
er vårt beste råd.
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Henting av papp og papir i 2015
Datoen for henting av papp og papir avhenger av hvilken restavfallsrute du tilhører. (Hvis ditt matog restavfall hentes på mandager tilhører du Mandagsrute. Ring oss hvis du er usikker på din rute.)

Papp og papir hentes på MANDAGER i Fet, Gjerdrum, Sørum, Nittedal og Skedsmo.
Datoen avhenger av hvilken r estavfallsrute du tilhører. (Ring oss hvis du er usikker på din rute.)

Papp og papirrute 2015 – Fet, Gjerdrum og Sørum
PAPIR

FOR DEG SOM HAR
TIRSDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR
ONSDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR
TORSDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR
FREDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

JANUAR

man

5. januar

man

12. januar

man

19. januar

man

26. januar

FEBRUAR

man

2. februar

man

9. februar

man

16. februar

man

23. februar

MARS

man

2. mars

man

9. mars

man

16. mars

man

23. mars

APRIL

tir

7. april

man

13. april

man

20 april

man

27. april

MAI

man

4. mai

man

11. mai

man

18. mai

-

JUNI

man

8. juni

man

15. juni

man

22. juni

man

1. og 29. juni

JULI

man

6. juli

man

13. juli

man

20. juli

man

27. juli

AUGUST

man

3. og 31. august

man

10. august

man

17. august

man

24. august

SEPTEMBER

man

28. september

man

7. september

man

14. september

man

21. september

OKTOBER

man

26. oktober

man

5. oktober

man

12. oktober

man

19. oktober

NOVEMBER

man

23. november

man

2. og 30. nov

man

9. november

man

16. november

DESEMBER

man

14. desember

-

man

7. desember

man

14. desember

NB!

Papp og papirrute 2015 – Nittedal og Skedsmo
PAPIR

FOR DEG SOM HAR
TIRSDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR
ONSDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR
TORSDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR
FREDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

JANUAR

man

5. januar

man

12. januar

man

19. januar

man

26. januar

FEBRUAR

man

2. februar

man

9. februar

man

16. februar

man

23. februar

MARS

man

2. mars

man

9. mars

man

16. mars

man

23. mars

APRIL

tir

7. april

man

13. april

man

20. april

man

27. april

MAI

man

4. mai

man

11. mai

man

18. mai

-

JUNI

man

8. juni

man

15. juni

man

22. juni

man

1. og 29. juni

JULI

man

6. juli

man

13. juli

man

20. juli

man

27. juli

AUGUST

man

3. og 31. august

man

10. august

man

17. august

man

24. august

SEPTEMBER

man

28. september

man

7. september

man

14. september

man

21. september

OKTOBER

man

26. oktober

man

5. oktober

man

12. oktober

man

19. oktober

NOVEMBER

man

23. november

man

2. og 30. nov

man

9. november

man

16. november

DESEMBER

man

14. desember

-

man

7. desember

man

14. desember
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NB!

NB!

Gratis SMS i forkant av henting?
Send en SMS:
roaf <kommune> <hentedag for restavfall> til 1963. (eks: roaf <fet> <tirsdag>)
Du får automatisk en SMS før papp og papir blir hentet, hvis avfallet blir hentet
andre dager pga. helligdager ol. og før Miljøbilen kommer til ditt nærområde.

Papp og papir hentes på ONSDAGER i Enebakk, Lørenskog og Rælingen.
Datoen avhenger av hvilken r estavfallsrute du tilhører. (Ring oss hvis du er usikker på din rute.)

Papp og papirrute 2015 – Enebakk, Lørenskog og Rælingen
FOR DEG SOM HAR
MANDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

PAPIR

FOR DEG SOM HAR
TIRSDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR
TORSDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR
FREDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

JANUAR

ons

7. januar

ons

14. januar

ons

21. januar

ons

28. januar

FEBRUAR

ons

4. februar

ons

11. februar

ons

18. februar

ons

25. februar

MARS

ons

4. mars

ons

11. mars

ons

18. mars

ons

25. mars

APRIL

ons

8. april

ons

15. april

ons

22. april

ons

29. april

MAI

ons

6. mai

ons

13. mai

ons

20. mai

ons

27. mai

JUNI

ons

3. juni

ons

10. juni

ons

17. juni

ons

24. juni

JULI

ons

1. og 29.juli

ons

8. juli

ons

15. juli

ons

22. juli

AUGUST

ons

26. august

ons

5. august

ons

12. august

ons

19. august

SEPTEMBER

ons

23. september

ons

2. og 30. sept

ons

9. september

ons

16. september

OKTOBER

ons

21. oktober

ons

28. oktober

ons

7. oktober

ons

14. oktober

NOVEMBER

ons

18. november

ons

25. november

ons

4. november

ons

11. november

DESEMBER

ons

16. desember

ons

16. desember

ons

2. desember

ons

9. desember

Klipp gjerne ut
din tabell og heng den
opp på et lurt sted!

Visste du at...
... større beholder til papp og papir
er gratis? Flyter det over av papp og papir
i beholderen din? ROAF tilbyr større papirbeholder
gratis. Bestilling gjøres elektronisk på www.roaf.no,
se skjemaoversikten på forsiden. Eller ring oss på
telefon 07623.

Visste du at...
... kartonglotteriet lever
i beste velgående? Alt du trenger
å gjøre er å skrive navn og telefonnummer på
kubbene (seks brettede kartonger stappet ned i den
syvende). Kubbene legges i beholder/container
for papp og papir.
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Måk og strø i vinter!

Vil du ha hentet avfallet som normalt, må du huske
å måke frem, og strø foran avfallsbeholderne.
Har du container, avfallsbrønn eller avfallssug, må du
også sørge for at renovasjonsbilene kommer fram,
slik at de får tømt. Ikke glem å børste snø av lokket.

Store/tunge gjenstander skal
leveres på gjenvinningsstasjonen
Restavfall som ikke får plass
i en vanlig handlepose, leveres
på gjenvinningsstasjonen.
ROAF har bygget et moderne sorteringsanlegg
for mat- og restavfall. Sorteringsanlegget er
imidlertid IKKE bygd for å sortere ut store ting
som; vaskemaskiner, tørkestativ, bilbatterier og
bildekk.
Store, tunge gjenstander som skulle vært levert
på gjenvinningsstasjonen, havner dessverre i
noen av ROAFs containerne og avfallsbeholdere.
Når dette havner på sorteringsbåndet i sort
eringsanlegget, skaper det store problemer, og
driftsstopp.
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• Brukbare møbler kan du selge, gi bort eller levere på Skedsmo,
Nittedal eller Enebakk gjenvinningsstasjon
• Hvitevarer og andre elektriske- og elektroniske
produkter kan leveres gratis til forhandler, eller på våre gjen
vinningsstasjoner. Kabler og ledninger tar vi også i mot gratis
• Hele Europaller leveres gratis på alle våre g
 jenvinningsstasjoner
• Dekk får du levert gratis til dekkforhandlere. Dekk vil også være
gratis å levere på våre gjenvinningsstasjoner fra 01.01.2015
• Malingsspann, både tomme og fulle, leveres gratis
til Miljøbilen eller gjenvinningsstasjonen
• Ødelagte gjenstander, som tørkestativ og møbler, leveres også
på gjenvinningsstasjonen. Inntil 1m3 kr 100,-, fra 1–3m3 kr 200,og fra 3–6m3 kr 400,NB! Det er egne priser for næringsdrivende

Henting av restavfall
julen 2014
På grunn av helligdagene i julen vil hentingen
avvike noe, se tabellen under for dine datoer.
Avvikende datoer er markert i oransje.

Klipp gjerne ut din
tabell og heng den
opp på et lurt sted!

Fet, Gjerdrum og Sørum
FOR DEG SOM HAR
TIRSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR
ONSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR
TORSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR
FREDAGSRUTE

Uke 51

tir 16. desember
og lør 20. desember

ons 17. desember

tor 18. desember

fre 19. desember

Uke 52

Ingen henting

man 22. desember

man 22. desember

tir 23. desember

Uke 1

man 29. desember

man 29. eller tir 30. des
(ruten fordeles på to dager)

tir 30. desember

fre 2. januar

Nittedal og Skedsmo
FOR DEG SOM HAR
TIRSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR
ONSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR
TORSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR
FREDAGSRUTE

Uke 51

tir 16. desember
og lør 20. desember

ons 17. desember

tor 18. desember

fre 19. desember

Uke 52

Ingen henting

man 22. desember

tir 23. desember

lør 27. desember

Uke 1

man 29. desember

man 29. eller tir 30. des
(ruten fordeles på to dager)

tir 30. desember

fre 2. januar

Enebakk, Lørenskog og Rælingen
FOR DEG SOM HAR
MANDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR
TIRSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR
TORSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR
FREDAGSRUTE

Uke 51

man 15. desember
og lør 20. desember

tir 16. desember

tor 18. desember

fre 19. desember

Uke 52

Ingen henting

man 22. desember

man 22. desember

tir 23. desember

Uke 1

man 29. desember

man 29. desember

tir 30. desember

fre 2. januar
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2015

Åpningstider på
gjenvinningsstasjonene
GJENVINNINGSSTASJON

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

SKEDSMO
GJENVINNINGSSTASJON
(Bøler avfallsdeponi)

07.00–19.00

07.00–19.00

07.00–19.00

07.00–19.00

07.00–15.00

09.00–15.30

ENEBAKK
GJENVINNINGSSTASJON

Stengt

12.00–19.00

Stengt

08.30–15.00

Stengt

1.4–30.9:
10.00–14.00
i like ukenr.
(stengt i juli)

FET 
GJENVINNINGSSTASJON

12.00–19.00

Stengt

Stengt

08.30–15.00

Stengt

Stengt

GJERDRUM
GJENVINNINGSSTASJON

Stengt

Stengt

14.00–19.00

Stengt

Stengt

10.00–14.00
i ulike ukenr.

LØRENSKOG
GJENVINNINGSSTASJON

10.00–18.00
(17.00 i juli)

10.00–18.00
(17.00 i juli)

10.00–18.00
(17.00 i juli)

10.00–18.00
(17.00 i juli)

10.00–16.00

1.4–10.11:
10.00–14.00
(stengt i juli)

NITTEDAL
GJENVINNINGSSTASJON

Stengt

12.00–19.00

Stengt

1.4–30.9:
15.00-19.00
(stengt i juli)

08.30–15.00

Stengt

SØRUM
GJENVINNINGSSTASJON

Stengt

12.00–19.00

Stengt

Stengt

08.30–15.00

Stengt

AURSKOG-HØLAND
GJENVINNINGSSTASJON
(Spillhaug)

10.00–20.00

08.00–15.00

08.00–15.00

08.00–18.00

Stengt

Stengt

1.4–30.9:
08.30–19.00
(15.00 i juli)

Julestengt 2014:
24., 25., 26. og 31. desember,
samt 1. januar 2015.

Design: Createurene.no
Trykk: 07-Gruppen

Kontakt oss!

Tlf: 07623
e-post: firmapost@roaf.no
www.roaf.no

