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Tom Rogers 
hjørne

For mange er våren en tid for å rydde både inne og ute, og på 
våre gjenvinningsstasjoner begynner høysesongen. I for bindelse med 
at  Aurskog-Høland og Rømskog ble en del av ROAF i januar 2015, økte 
vi fra sju til åtte gjenvinningsstasjoner. Som innbygger i en ROAF-
kommune, kan du også benytte Aurskog-Høland sin gjenvinningsstasjon 
(Spillhaug). 

Heldigvis er mange flinke til å bruke gjenvinningsstasjonene våre, 
og vi gjør vårt beste for å hjelpe deg med å sortere riktig. Vi anbefaler deg 
å gjøre et godt forarbeid før du kommer til gjen vinningsstasjonen. Sorter 
papp og papir i egne esker, og legg elektrisk og elektronisk avfall og 
farlig avfall i Rødboksen. Et godt tips, er å legge lyspærer i egen pose, og 
batte rier i en annen pose. Da går leveringen av Rødboksen raskt! Jo mer 
du har sortert ferdig før du kommer på gjenvinningsstasjonen, jo raskere 
går leveringen. I tillegg blir det ofte billigere for deg! Det meste er gratis 
å levere for deg som er privat person, hvis du har sortert det riktig, blant 
annet papp, papir, plast, ee-avfall, farlig avfall, glass- og metallemballasje, 
klær og sko, hageavfall, hvitevarer og vinduer.  

Sliter du med å komme deg til gjenvinningsstasjonen?  
Benytt deg gjerne av Miljøbilen for å levere mindre elektriske og elektro-
niske produkter, og farlig avfall. Miljøbilen kjører som vanlig rundt i alle 
våre eierkommuner i april. Oversikt over tidene, finner du på side 5 i 
ROAF-posten. 

God sortering!

Ansvarlig avfallshåndtering for klima, kretsløp og miljø 

Vårrydding
Mange bruker våren til å rydde i kjeller, på loft eller kanskje i garasjen. Ofte lagres det alt fra møbler, 
gamle malingsspann, og kanskje en ødelagt panelovn i påvente at man skal ta en skikkelig ryddesjau. 

Når avfallet skal stables på en henger eller i en bil, kan det være 
lurt å planlegge litt før man starter. På vår hjemmeside har vi 
laget et kart over alle våre gjenvinningsstasjoner. Her kan du 
se hvor de forskjell ige containerne står i forhold til hverandre. 
Dette skal være et hjelpemiddel for å bli mest mulig effektiv 
når hengeren skal tømmes og de forskjellige avfallstypene skal 
plasseres i riktig container. 

Gjenbruk av møbler og klær
På noen av våre gjenvinningsstasjoner har vi mulighet til å 
ta i mot brukbare ting som gamle møbler, bøker og dekketøy. 
ROAF samarbeider med både Aktivum i Rælingen og Miljøhuset 
Gnisten i Nittedal som tar i mot dette. Noen av møblene blir 
pusset opp og solgt videre i bruktbutikk.

Husk at alt tøy kan leveres til UFF eller Fretex sine behold ere. 
Selv om det er hullete og slitt ønsker vi å få inn dette til innsam
lingspunktene. Tøyet skal være tørt og rent før det blir levert. 

Det kan være avfallstyper som er vanskelige å sortere riktig. 
Da er det betryggende å vite at våre ansatte på alle våre gjen
vinningstasjoner er hjelpsomme og dyktige i jobben sin. Om du 
ønsker å finne ut hvordan og hvor avfall håndteres så kan du gå 
inn på www.roaf.no/sortere. Sjekk også våre hjemmesider, på 
www.roaf.no.

EE-avfallMøblerHardplastTekstiler, klær og sko Maling, lim og lakk



LOPPEMARKED
Nå er våren her og det er tid for loppemarked. Det er en kjent sak for de som arrangerer 
loppemarked at det er ting man ikke får solgt videre. Da er det greit å vite at man kan levere 
disse restloppene på en riktig miljømessig og økonomisk fordelaktig måte.

Organisasjoner som arrangerer loppemarked, kan levere rest
loppene gratis til ROAF miljøpark (Skedsmo gjenvinnings
stasjon) eller AurskogHøland gjenvinningsstasjon (Spill
haug). Skjema for levering av restlopper skal være ferdig 
utfylt. Dette finner du på www.roaf.no/restlopper. 
Restlopper kan leveres på hverdager, kl. 07–15 på Skedsmo 
gjenvinnings stasjon (mandag til fredag), og kl. 08–15 på 
 AurskogHøland gjenvinningsstasjon (mandag til torsdag).

Det er viktig at avfallet sorteres 
i følgende avfallstyper: 

• Papp og papir 

• Metaller 

• Trevirke

• Farlig avfall 

• Elektriske og elektroniske  
produkter (eeavfall)

Husk at avfallet som kommer til oss ikke skal være kom
pri mert eller knust. Betjeningen hos ROAF kan kreve et 
gebyr dersom kriteriene om sortering ikke er fulgt. Det blir 
 gjennomført mottakskontroll av restloppene.
 
For best mulig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall 
(EE avfall), kan vi låne ut bur hvor dere kan samle inn denne 
type avfall.

Leveringsavtalen gjør at idrettslag, borettslag, skole-
korps og andre loppemarkedarrangører slipper å betale 
avgift og kan dermed spare penger som kommer barna 
og aktivitetene til gode. Det betyr også bedre lønnsomhet 
for loppemarked ene, økt andel ombruk av gjenstander og 
mindre avfall til sluttbehandling. ROAF ser dette som en 
viktig del av å nå avfallspyramidens mål om mer ombruk og 
ikke minst hindre at avfall oppstår. I tillegg er dette en del av 
ROAFs samfunns ansvar i ROAFs eierkommuner.

Registrer levering av restlopper på 
www.roaf.no/restlopper  
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Uke 14

Uke 15

Uke 18

Uke 20

man 30. mars

tirs 7. og ons 8. april 
(ruten fordeles på to dager)

man 27. og tirs 28. april 
(ruten fordeles på to dager)

tirs 12. mai

man 30. mars

tirs 7. april

man 27. april

man 11. mai

tirs 26. mai

man 30. og tirs 31. mars  
(ruten fordeles på to dager)

ons 8. april

tirs 28. april 

tirs 12. og ons 13. mai
(ruten fordeles på to dager)

tir 31. mars

tors 9. april

ons 29. april

ons 13. mai

ons 1. april

fre 10. april

tor 30. april

fre 15. mai

Uke 14

Uke 15

Uke 18

Uke 20

Uke 22

man 30. og tirs 31. mars 
(ruten fordeles på to dager) 

tirs 7. og tors 9. april 
(ruten fordeles på to dager)

tirs 28. april 

tirs 12. mai

tirs 26. og tors 28. mai 
(ruten fordeles på to dager)

tir 31. mars og ons 1. april 
(ruten fordeles på to dager)

tors 9. og fre 10 april 
(ruten fordeles på to dager)

ons 29. og tors 30. april 
(ruten fordeles på to dager) 

ons 13. og fre 15. mai 
(ruten fordeles på to dager) 

tors 28. og fre 29. mai 
(ruten fordeles på to dager)

ons 1. april

fre 10. april

tor 30. april

fre 15. mai

fre 29. mai

FOR DEG SOM HAR 
TIRSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
ONSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
TORSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
FREDAGSRUTE

Fet, Gjerdrum og Sørum

Lørenskog, Rælingen og Enebakk

FOR DEG SOM HAR 
MANDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
TIRSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
TORSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
FREDAGSRUTE

På grunn av helligdagene i påsken og i mai vil hent
ingen avvike noe, se tabellen under for dine datoer.  
Avvikende datoer er markert med oransje tekst. 

Henting av restavfall våren 2015

Uke 14

Uke 15

Uke 18

Uke 20

FOR DEG SOM HAR 
TIRSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
ONSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
TORSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
FREDAGSRUTE

Nittedal og Skedsmo

*

*

* NB! I uke 15 hentes papir på tirs 7. april (i stedet for man 6. april) for deg som har tirsdagsrute.

* NB! I uke 15 hentes papir på tirs 7. april (i stedet for man 6. april) for deg som har tirsdagsrute.

man 30. mars

tirs 7. og ons 8. april 
(ruten fordeles på to dager)

man 27. og tirs 28. april 
(ruten fordeles på to dager)

tirs 12. mai

man 30. og tirs 31. mars  
(ruten fordeles på to dager)

ons 8. april

tirs 28. april 

tirs 12. og ons 13. mai
(ruten fordeles på to dager)

tir 31. mars

tors 9. april

ons 29. april

ons 13. mai

ons 1. april

fre 10. april

tor 30. april

fre 15. mai
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Miljøbilens 
rutetider 
våren 2015

Til Miljøbilen kan du levere farlig avfall som maling, lakk, lim, 
olje m.m. Du kan også levere alle småapparater som går på 
strøm eller batteri, som f.eks. mobiltele foner, krølltenger, 
barbermaskiner, ur, klokker, elektriske leker m.m. Hvis de 
oppgitte tidene ikke passer for deg, kan du levere dette til 
nærmeste gjenvinningsstasjon.

LØRENSKOG  uke 16
TIR 14.04

Kurland Skole (Sandbekkvegen 111) 19:00 – 19:30

Parkeringsplassen (Gamleveien/Täby vei 15) 19:40 – 20:00

Sørlihavna Motorsenter (Nordliveien 201) 20:10 – 20:30

ONS 15.04

Finstadlia v/butikk   (Finstadlia 3) 17:00 –17:30

Triaden   (Gamleveien 88) 17:45 –18:20

Rasta skole   (Bjørndalsveien 1) 18:35 –19:00

Røykås v/ velhus (Vestaveien 29e) 19:15 –19:35

TOR 16.04

Fjellsrud skole   (Marcus Thranes vei 83) 17:00 –17:20

Parkeringsplass Haneborg allé / Haneborgveien    
(v/ Fjellhamar kirke)

17:40 –18:10

ENEBAKK  uke 16

MAN 13.04  

Nordby Skole (Tomterstien 35) 19:15 –19:35

Smestad skole (Smestadbråtan 1) 19:50 – 20:10

Esso Express v/Aamodt Senteret 20:20 – 20:50

TIR 14.04

Løvenstadtorget v/Coop Prix 17:00 –18:00

Blystadlia (Bjørnefaret) 18:15 –18:45

FET  uke 17
TIR 21.04

Enebakkneset v/butikken   (Joker, Fetveien 2296) 17:00 –17:20

Øvredalen v/Stensrudkrysset    
(parkeringsplass v/innkjøring til Stensrudfeltet)

17:40 –18:00

Fjellsrudkrysset v/butikken   (Fetveien 1202) 18:10 –18:30

Roven v/Grendehuset   (Gamle Rovenvei 141) 18:45 –19:10

Rema 1000 Fetsund   (Gamle Fetvei 13) 19:20 –19:40

Nerdrum stasjon   (Nerdrumsveien) 19:50 – 20:10

Garderåsen v/butikken   (Ilebråtan 12) 20:20 – 20:40

NITTEDAL  uke 17
ONS 22.04

Åneby utenfor helsebygget  (Ånebyveien 15) 17:00 – 17:20

Steinrøysa Barnehage (Sørliveien) 17:35 – 18:00

Bjertnes videregående v/Mo senteret   
(Mattias Skyttersvei 2)

18:10 – 18:40

Jahr låven (Slattum Terrasse 10) 18:50 – 19:20

Hagansenteret   (Hellinga 8 b) 19:30 – 20:00

Ospelia borettslag   (Ospelia) 20:10 – 20:30

GJERDRUM  uke 17
TOR 23.04

Ask sentrum   (Herredshuset, Gjerivegen 1) 17:00 –17:40

Grønlund v/bussholdeplass   (langs Åsvegen) 18:00 –18:30

Spenningmåsan   (v/ Bekkeberget Barnehage) 18:40 –19:00

RÆLINGEN  uke 16

MAN 13.04  

Shell v/Ytre Enebakk (Vågliveien 1) 17:00 –17:40

Joker Kirkebygda (Prestegårdsveien 1) 17:55 –18:15

Shell Flateby (Ødegårdsveien 2) 18:35 –19:00

SKEDSMO  uke 16 og 17
TOR 16.04

Strømmen togstasjon   (Statsråd Ihlensvei 30) 18:30 –18:50

Stalsberghagen v/parkeringsplass    
(Øvre Rælingsvei 1 v/gravlunden)

19:00 –19:20

Skjærvaveien v/gml Maxbo   (Skjærvaveien, Strømmen) 19:35 –19:55

LØR 18.04

Coop OBS   (Nittedalsgata 50) 10:30 –11:30

Skedsmo vgs. i Vestbygt.   (Vestbygata, Lillestrøm) 11:40 –12:00

Statoil Kjeller/barnehagen   (parkeringsplass v/Sildreveien) 12:10 –12:20

Sørumsparken   (krysset Haakons gate/Magnus gate) 12:40 –13:00

Guldhaug/Tømte   (krysset Guldhaugsletta/Tømteveien) 13:20 –13:40

Skjetten senter   (Nordensvei 15) 13:55 –14:55

Landskronaveien v/Linbråten barnehage    
(Landskronaveien 271, Skjetten)

15:10 –15:30

SKEDSMO  uke 16 og 17 forts.
MAN 20.04

Holt Vestvollen v/Rimi   (Prost Stabels vei 6) 17:00 –17:30

Tærudhallen v/parkering   (Tæruddalen 85) 17:45 –18:05

Skedsmo senter   (Furuveien 11) 18:20 –19:20

Asak skole   (Branderudveien 91, Leirsund) 19:40 – 20:00

SØRUM  uke 18
MAN 27.04

Hogset v/butikk   (Blakervegen/Nordlivegen) 17:00 – 17:20

Krysset Morkvegen/Tertittvegen     17:30 – 17:50

Haugtun skole   (Toreidvegen 19) 18:00 – 18:20

Skogkanten Barnehage   (Fuglekongestien 2) 18:30 – 18:50

Orderudfeltet v/Sørum sykehjem   (Heggelia 3) 19:00 – 19:20

Sørumsand  v/renseanlegg  (Vestbyvegen 5) 19:30 – 20:00

TIR 28.04

Aulisenteret   (Sentervegen) 17:00 –17:20

Idrettsplassen Lørenfallet   (Lørenvegen  3) 17:40 –18:10

Frogner senter   (Duevegen 15) 18:30 –19:00

Kiwi Fjellbo   (Fjellbovegen 1) 19:10 –19:40Skedsmo forts. øverst i neste spalte
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ROAF ønsket å få en 
tilbakemelding fra sine 
abonnenter om bruken 
av Rødboksen, og stilte 
et knippe kunder på 
gjenvinningsstasjonen 
noen spørsmål.

RØDBOKSEN  
oppsamlings enhet for farlig avfall

Gratis  rødboks for farlig avfallfås hos Miljøbilen  eller på en av våre gjenvinnings - stasjoner

På gjenvinningsstasjonen 
er det lett å sortere riktig!
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ROAF ønsket å få en tilbakemelding 
fra sine abonnenter om bruken av Rød-
boksen, og stilte noen kunder på gjen-
vinningsstasjonen noen spørsmål. Det 
er nyttig å få svar på om innbyggerne 
benytter boksen aktivt og om rett type 
avfall blir puttet i den.  Viktigst var det 
å avdekke hvorfor så mye farlig avfall 
havner på avveie. Det var ønskelig å 
finne ut om boksen blir levert til en av 
ROAFs gjen vinningsstasjoner, eller om 
abonnentene ventet på Miljøbilen som 
kjører rundt to ganger i året. 

Hvorfor kastes farlig avfall på feil sted? 
De aller fleste benytter Rødboksen til 
det den er ment til, nemlig oppsamling  
av brukte batte rier, lyspærer, små 
elektriske og elektroniske dupeditter og 
farlig avfall. Farlig avfall kan være bl.a. 
maling, lakk, lim, spraybokser og sterke 
rengjøringsmidler. Et fåtall av abonnen-
tene  benyttet den til verktøykasse eller 
til å sortere sokker i!  Kunder som ble 
spurt om hvorfor farlig avfall havner  
på feil sted, sa det skyldtes mangel på 
kunnskap og latskap. Det var godt å se 
kundene levere sitt ee-avfall og farlig 
avfall til ROAFs gjen vinnings stasjon. Ved 
å få  farlig avfall inn på rett sted, har vi 
kontroll på at de farlige stoff ene ikke 
havner i krets løpet vårt. 

Det er få gode grunner til ikke å pante.
Gå inn på in�nitum.no for å se én av dem.

Annonse

Våre ansatte sørger for 
at avfallet blir håndtert 
på best mulig måte.

Hele, rene gjenstander 
som kan gjenbrukes kan 
plasseres i ombruksbua.

Velkommen 
til oss!



Design: Createurene.no

Trykk: 07Gruppen

www.roaf.no

Kontakt oss!
Tlf: 07623 
epost: firmapost@roaf.no

GJENVINNINGSSTASJON MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG

SKEDSMO 
 GJENVINNINGSSTASJON

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

1.4–30.9:
08.30–19.00
(15.00 i juli)

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:
15.0019.00
(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 Lørdagsåpent 
følgende datoer: 
18. april, 25. april, 
2. mai og 9. mai
08.00–15.00

* Gjerdrum gjenvinningsstasjon er stengt ons 1. april     
** Lørenskog gjenvinningsstasjon stenger kl. 13.00 ons 1. april, i forbindelse med påske. 
Alle ROAFs gjenvinningsstasjoner er stengt 2., 3., 4. og 6. april,  
samt 1., 14. og 25 mai.

Åpningstider på  
gjenvinnings stasjonene 2015


