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Slik sorterer du! 

Endrede kjøre
ruter i julen! 

Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten
 Nr. 3 – 2015

Ta gjerne vare på ROAF-posten – den er full av nyttig informasjon!       >>>

Henting av papp og papir i 2016 
side 4–5

Henting av restavfall i julen 
side 6

Hva, hvor, hvorfor – en avfallssguide 
side 7

GRATIS!
Pant juletreet  
– lever ett lass  

avfall gratis!
 se baksiden
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Annonse

Øivinds  
hjørne

Pant alt – det har en verdi!
I sommer har jeg vært i mediene i forbindelse med at mange kaster 
pantbar emballasje som brusflasker, ølbokser osv i restavfallet. ROAF 
har i sitt nye sorteringsanlegg gjennomført analyser av hvor mye 
pant som kastes. Pant for mer enn 3,2 millioner kroner går årlig 
gjennom ROAFs sorteringsanlegg. Personlig tror jeg panten må økes 
betraktelig for å få flere til å pante i stedet for å kaste. Jeg greier ikke 
helt å forstå at så mange kaster «penger». Heldigvis panter mange 
alt alltid, mens andre ikke tar seg bryet. Gjør det til en god vane å ta 
med panteflaskene når du skal handle. De aller fleste panteautomater 
gir deg også muligheten til å gi panten til et godt formål. Da gir du et 
bidrag til både veldedighet og til miljøet.

Det lønner seg også å pante juletreet
Jula er rett rundt hjørnet og ROAF vet at det er en tid hvor det både 
kjøpes og kastes mye. Det er helt naturlig å kaste juletreet, hvis 
det er et ekte tre, men ikke kast det i beholderen/containeren for 
mat- og restavfall. Det skaper problemer i sorteringsanlegget, og 
det blir heller ikke gjenvunnet til kompostjord. Det er faktisk gratis å 
levere både juletrær, juletrenettet og ødelagt belysning på alle våre 
gjenvinningstasjoner. Ved levering av juletreet kan du også ta med 
deg annet avfall du ønsker å bli kvitt – også dette helt gratis.

Sorter riktig – det lønner seg!

Med ønske om en god jul  
og et riktig godt nytt år!
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Neste 
utlevering 

av grønne poser til 
 fellesløsninger er  

til våren.

• Ved å knyte en grønn pose på 
restavfalls beholderen din, legger  
reno vatøren igjen en rull med poser 
ved neste tømming av restavfallet 
(Gjelder de som har beholder med to hjul)

• De som er en del av en fellesløsning 
(borettslag/sameie) vil få utdelt poser 
2 ganger i året

• På servicetorget i din kommune

• På alle våre gjenvinningsstasjoner

• Hos Miljøbilen (vår og høst)

Trenger du flere grønne poser?
Slik får du tak i nye ruller med grønne poser, helt gratis: 

Har du for mange poser?
• Lever på gjenvinningsstasjon

• Lever til Servicetorget i din kommune

• Hør med naboen om de trenger poser

• Ta kontakt med vakt mester eller styre
leder som kan organisere et lager

Større beholder til papp, papir  
og kartong er gratis!

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 alle 
våre gjenvinningsstasjoner, samt på en rekke utsalgssteder i våre 
eierkommuner. 

En oversikt over utsalgs stedene finner du på  
www.roaf.no under fanen “tjenester”

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

og et riktig godt nytt år!

For bestilling av gratis større papirbeholder, ring oss på 07623 eller send inn 
bestillingsskjema elektronisk. Skjemaet finner du på www.roaf.no.

Har du til tider mye papp, papir og kartong, kan dette settes ved siden av beholderen 
på tømmedag. Det kan også leveres gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner. Sørg 
for at det er rent og tørt! 



Papp og papir hentes på MANDAGER i Fet, Gjerdrum, Sørum, Nittedal og Skedsmo.  
Datoen avhenger av hvilken  restavfallsrute du tilhører. (Ring oss hvis du er usikker på din rute.) 
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man  4. januar

man  1. og 29. februar

-

man  4. april

man  2. mai

man  6. juni

man  4. juli

man  1. og 29. august

man  26. september

man  24. oktober

man  21. november

man  12. desember

man  11. januar

man  8. februar

man  7. mars

man  11. april

man  9. mai

man  13. juni

man  11. juli

man  8. august

man  5. september

man  3. og 31. oktober

man  28. november

man  19. desember

man  18. januar

man  15. februar

man  14. mars

man  18. april

man  23. mai

man  20. juni

man  18. juli

man  15. august

man  12. september

man  10. oktober

man  7. november

man  5. desember

man  25. januar

man  22. februar

man  21. mars

man  25. april

man  30. mai

man  27. juni

man  25. juli

man  22. august

man  19. september

man  17. oktober

man  14. november

man  12. desember

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

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

PAPIR

Papp og papirrute 2016 – Fet, Gjerdrum og Sørum

man  4. januar

man  1. og 29. februar

-

man  4. april

man  2. mai

man  6. juni

man  4. juli

man  1. og 29. august

man  26. september

man  24. oktober

man  21. november

man  12. desember

man  11. januar

man  8. februar

man  7. mars

man  11. april

man  9. mai

man  13. juni

man  11. juli

man  8. august

man  5. september

man  3. og 31. oktober

man  28. november

man  19. desember

man  18. januar

man  15. februar

man  14. mars

man  18. april

man  23. mai

man  20. juni

man  18. juli

man  15. august

man  12. september

man  10. oktober

man  7. november

man  5. desember

man  25. januar

man  22. februar

man  21. mars

man  25. april

man  30. mai

man  27. juni

man  25. juli

man  22. august

man  19. september

man  17. oktober

man  14. november

man  12. desember

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

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

PAPIR

Papp og papirrute 2016 – Nittedal og Skedsmo

Henting av papp, papir og kartong i 2016
Datoen for henting av papp og papir avhenger av hvilken  restavfallsrute du tilhører. (Hvis ditt mat- 
og restavfall hentes på mandager tilhører du Mandagsrute. Ring oss hvis du er usikker på din rute.) 



Papp og papir hentes på ONSDAGER i Enebakk, Lørenskog og Rælingen.  
Datoen avhenger av hvilken  restavfallsrute du tilhører. (Ring oss hvis du er usikker på din rute.) 
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ons  6. januar

ons  3. februar

ons  2. mars

ons  6. april

ons  4. mai

ons  8. juni

ons  6. juli

ons  3. og 31. august

ons  28. september

ons  26. oktober

ons  23. november

ons  21. desember

ons  13. januar

ons  10. februar

ons  9. mars

ons  13. april

ons  11. mai

ons  15. juni

ons  13. juli

ons  10. august

ons  7. september

ons  5. oktober

ons  2. og 30. november

ons  28. desember

ons  20. januar

ons  17. februar

ons  16. mars

ons  20. april

ons  25. mai

ons  22. juni

ons  20. juli

ons  17. august

ons  14. september

ons  12. oktober

ons  9. november

ons  7. desember

ons  27. januar

ons  24. februar

ons  30. mars

ons  27. april

-

ons  1. og 29. juni

ons  27. juli

ons  24. august

ons  21. september

ons  19. oktober

ons  16. november

ons  14. desember

JANUAR

FEBRUAR

MARS

APRIL

MAI

JUNI

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

FOR DEG SOM HAR 
MANDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR 
TIRSDAGSRUTE 
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR 
TORSDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

FOR DEG SOM HAR 
FREDAGSRUTE
FOR RESTAVFALL

PAPIR

Papp og papirrute 2016 – Enebakk, Lørenskog og Rælingen

Gavepapir er restavfall
Dette fordi enkelte typer papir ikke egner seg like godt til material-
gjenvinning. Gavepapir inneholder ofte kinesisk hvit leire, som forringer 
kvaliteten. Bruk gjerne det fineste gavepapiret om igjen neste jul, eller 
bruk gråpapir, som er et miljøvennlig alternativ til det glansede papiret.

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

Måk og strø  
i vinter!

 Hjelp reno-
vatøren! Plasser 

beholderne med håndtaket  
ut, slik at renovatør lett kan trille 

de frem. Takk for hjelpen :-)
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Uke 52

Uke 53

man 21.12

man 28.12

man 21.12

man 28.12

man 21.12

man 28.12

man 21. eller tir 22. des 
(ruten fordeles på to dager)

man 28. eller tir 29. des 
(ruten fordeles på to dager)

tirs 22.12

tirs 29.12

ons 23.12

ons 30.12

Uke 52

Uke 53

man 21. eller tir 22. des 
(ruten fordeles på to dager)

man 28. eller tir 29. des 
(ruten fordeles på to dager)

tirs 22.12

tirs 29.12

ons 23.12

ons 30.12

Uke 51

Uke 52

man 21. eller tir 22. des 
(ruten fordeles på to dager)

man 28. eller tir 29. des 
(ruten fordeles på to dager)

tirs 22.12

tirs 29.12

ons 23.12

ons 30.12

FOR DEG SOM HAR 
TIRSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
ONSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
TORSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
FREDAGSRUTE

Fet, Gjerdrum og Sørum

Nittedal og Skedsmo

Enebakk, Lørenskog og Rælingen

FOR DEG SOM HAR 
TIRSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
ONSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
TORSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
FREDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
MANDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
TIRSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
TORSDAGSRUTE

FOR DEG SOM HAR 
FREDAGSRUTE

Henting av restavfall 
julen 2015

På grunn av helligdagene i julen vil 
hentingen avvike noe, se tabellen 
under for dine datoer. 
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50% ER FLINKE TIL Å KILDESORTERE MATAVFALL  
I GRØNN POSE – MEN VI HAR ENDA EN VEI Å GÅ!
Dere som kildesorterer matavfall i grønn pose er kjempe
flinke! Plukkanalyser viser en renhetsgrad på hele 99%, noe 
som betyr at det så og si kun er matavfall i de grønne posene. 
Helt supert – fortsett den gode jobben, og motiver gjerne flere 
til å komme i gang.

Det som ikke er like bra, er at hele 50% av matavfallet havner 
i restavfallet, og ikke i den grønne posen. Halvparten av mat

avfallet går dermed til forbrenning – istedenfor til produksjon 
av miljøvennlig biogass og biogjødsel. 

Hjelp oss å gjøre Romerike enda grønnere ved å utnytte 
ressurs ene bedre – sammen skal vi bli best på kildesortering 
av matavfall i grønn pose!

Matavfall i grønn pose – enkelt for deg – bra for miljøet!

KLÆR OG TEKSTILER
Klær og tekstiler, også det som er hullete eller slitt, skal 
leveres til tekstilinnsamling   for gjenvinning og ombruk. Klær 
og tekstiler som kastes i restavfallet skaper også problemer i 
sorterings anlegget. Særlig lange plagg som bukser, gensere og 
gardiner vikler seg fast i maskiner og tromler, og krever hyppig 
vedlikehold.

Dette skal leveres til f.eks. UFF eller Fretex:

• Alle typer klær

• Gardiner

• Sengetøy

• Håndklær

• Belter

• Vesker, etc

• Brukbare sko

Klær og tekstiler som er for slitte til å brukes av andre, lages 
det blant annet pussefiller og isolasjon av. Til og med hullete 
nylonstrømper kan få nytt liv, f.eks. som bærenett for epler og 
appelsiner. Alt du leverer til ombruk, kan brukes på nytt. Husk 
bare at det må være rent og tørt når du leverer det.

Avfallstyper som ikke er restavfall

HVA, HVOR, HVORFOR! 
EN AVFALLSGUIDE

MATAVFALL

Klær Utslitte tekstiler 
og klær

SengetøyGardinerHåndklær Sko / vesker / belter

Utslitte sko 
kan kastes i 
restavfallet 

Leveres til tøyinnsamling 
(eller direkte til 

gjenvinningsstasjon) 

>>



Eksempler:

Eksempler:
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GLASS- OG METALLEMBALLASJE
Benytt et av våre mange returpunkter for glass og metall
emballasje. Kaster du det i restavfallet, skjærer det opp 
grønne poser og sliter ekstra på sorteringsmaskinene våre. 
Det blir heller ikke gjenvunnet til nye glassprodukter. 

Ved å bruke returpunktene vil glass og metallemballasje 
kunne smeltes om nærmest i det uendelige. Glass blir til 
nye glassprodukter. Isolasjon/glava er gjenvunnet glass, 
og i tillegg lages et lett byggemateriale; glasopor. Metall
emballasje blir til nye metallprodukter som felger, sykkel
rammer, stoler osv.

Finn ditt nærmeste returpunkt på roaf.no

PAPP, PAPIR OG KARTONG
Gjenvinning av papp, papir og kartong er i seg selv bra for 
miljøet, og krever betydelig mindre energi enn produk
sjon av nytt. I tillegg er alle som leverer enten drikke eller 
emballasje kartong til gjenvinning med på å beskytte truet 
regnskog i Amazonas gjennom Regnskogfondets arbeid. 

Papp og papir som kildesorteres i riktig beholder/container, 
sendes til en papirfabrikk hvor det benyttes som råstoff til 
produksjon av nytt papir og ny bølgepapp. Av ett tonn papir 
spares ca. 18 trær. Fibrene kan gjenvinnes 5 til 8 ganger.

Papp og papir skal være rent, tørt og ikke tilgriset av mat. Det 
har ingen betydning om innsiden av papiret er belagt med 
aluminiumsfolie eller plast, eller om kartongene har plastkork.

HVA ER EGENTLIG RESTAVFALL OG HVA BRUKES DET TIL?

Avfallstyper som ikke er restavfall

Eksempler på restavfall 

• bleier

• bind

• qtips

• stearinlysrester

• avskårne blomster

• støvsugerposer

• kattesand

• snus

• sneiper 

Restavfall er det som blir igjen etter at du har 
sortert ut matavfall, papp og papir, glass og 
metallemballasje, klær og tekstiler, farlig avfall, 
elektrisk og elektronisk avfall, hageavfall og 
annet grov avfall. 

Restavfallet kan ikke ombrukes eller gjenvinnes til 
nye materialer, men det sendes til forbrenning med 
energi utnyttelse, og blir til fjernvarme og strøm.

ROAFs sorteringsanlegg sorterer ut plasten for deg. 
Plast som tidligere havnet i restavfallet, og ble sendt 
til forbrenning, blir nå til nye plastprodukter. Du 
kaster plasten sammen med restavfallet i en vanlig 
bærepose/handlepose. Sorteringsanlegget vil sortere 
ut plasten fra restavfallet, i hele fem ulike plasttyper.

Visste du at...
Ved å gjenvinne 100 

grandiosaesker, sparer 
vi energi tilsvarende en tørke

trommel som går i 12 timer!

Aluminiums-
emballasje /folie

Glass / flasker Hermetikkbokser

Metallokk/
korker

Øl-/ mineralvanns-
bokser uten pant

Metalltuber

Telyskapsler

Leveres til retur-
punkt for glass- og 
metallemballasje

Legges i beholder for  
papp / papir / kartong

Aviser / uke blader / 
tids skrifter / maga-
siner / bøker / reklame

Konvolutter

Melk-/ juicekartonger og 
annen pappemballasje

Tomme 
tørkepapir-/
dopapirruller
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FARLIG AVFALL OG ELEKTRISK OG ELEKTRONISK AVFALL
Avfall som inneholder helsefarlige og miljøskadelige stoffer skal ikke håndteres 
sammen med annet hus holdningsavfall. Det er svært viktig at alt leveres inn til riktig 
behandling for å sikre at det tas ut av kretsløpet.

• Kjøp en turgrill / bøttegrill.

• Bruk porselensdekketøy – unngå engangsartikler.

• Bruk tøyservietter og duker.

• Bruk tøybleier. ROAF gir et tøybleietilskudd til de  
som ønsker å bruke det. Søk om tøybleietilskudd på  
www.roaf.no under fanen tjenester.

• Velg produkter med minst mulig emballasje.

• Reparer ting som går i stykker, fremfor å kjøpe nytt.  
Eller lån av en god venn/nabo.

• Lag gaver selv, eller gi bort opplevelser som kino, 
restaurantbesøk eller massasje, istedenfor å kjøpe ting.

• Puss opp gamle møbler og interiør.

• Gi klær og tekstiler, også det som er hullete og slitt, til 
tekstilinnsamling,  (UFF, Fretex etc), der kommer det til 
nytte – ikke kast det i restavfallet.

• Ikke kjøp mer enn du trenger.

TIPS! HVORDAN UNNGÅ AT AVFALL OPPSTÅR?
Øverst i ROAFs avfallshierarki finner vi Avfalls forebygging! 
Men hvordan kan egentlig hver enkelt av oss bidra for å hindre 
at avfall oppstår? Det er selvsagt en rekke avfallstyper vi 

ikke kan unngå, men noe kan vi faktisk gjøre for miljøet – ved 
blant annet å velge produkter man kan bruke mange ganger, 
istedenfor engangsartikler.

>>
Ved å gjenvinne 100 

grandiosaesker, sparer 
vi energi tilsvarende en tørke

trommel som går i 12 timer!

Leveres ved årlig innsamling  
av farlig avfall eller til 
gjenvinningsstasjon

Løsemidler Spraybokser 
og gass

RengjøringsmidlerLyspærer og 
lysstoffrør

PlantevernmidlerBatterier og  
knapp celle-

batterier

Maling, lim 
og lakk

Bilprodukter

Småelektronikk

MILJØBIL

Elektriske leker 
og blinkesko Klokker

Her er eksempler på hva du kan samle i Rødboksen og levere til 
en av våre gjenvinningsstasjoner eller til Miljøbilen (vår og høst):



Eksempler:
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Avfallstyper som ikke er restavfall

STORE OG TUNGE GJENSTANDER
Vi får dessverre mange store og tunge gjen
stander inn i sorteringsanlegget – noe som sliter 
og ødelegger maskiner og transportbånd. Det 
brukes mye tid og ressurser på reparasjoner og 
vedlikehold, som kunne vært unngått.

Er du flink til å sortere store og tunge gjen
stander, så er det meste gratis å levere til en 
av våre gjenvinningsstasjoner.

Leveres til  
gjenvinningsstasjon

Isopor

Porselen, keramikk/ 
ildfaste former

Hardplast Møbler

Skrapjern

Impregnert treverk

Treverk Byggeavfall

Grovavfall
ombruk

R

Her er noen eksempler på store, tunge gjenstander som 
ikke skal kastes i restavfallet – men leveres til en av våre 
gjen vinningsstasjoner: 

• Møbler  •  Bygge/riveavfall

• Betong  •  Jern og metall

• Tepper •  Gardinstenger 

• Bilbatterier •  Bremseskiver 

• Brannslokningsapparater  •  Trillebårer, etc.

BRA FOR BÅDE MILJØET OG LOMMEBOKA – DIN LOMMEBOK!
Er du flink til å sortere og levere de ulike avfallstypene på rett 
sted, bidrar du til en ansvarlig avfallshåndtering for klima, 
kretsløp og miljø.

I tillegg vil dette kunne medføre et lavere renovasjonsgebyr 
for ROAFs innbyggere, da sortert avfall gir bedre økonomi  
enn usortert avfall som går til forbrenning. Riktig sortering  

gir med andre ord ikke bare en miljøgevinst, men også økono
miske fordeler for deg som innbygger. Når mer enn 190 000 
inn byggere bidrar, utgjør det store forskjeller og betydelig 
økonomisk gevinst.

Fortsatt god sortering!
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ROAF har inngått en samarbeidsavtale med 
Rælingen Håndballklubbs GRUNDIGliga-lag.

Vi ser frem til et godt samarbeid, og ønsker de 
flinke jentene lykke til videre. Vi heier av full 
hals og ser frem til flere flotte prestasjoner på 
håndballbanen i tiden fremover!

Samarbeidsavtale med 
Rælingen Håndballklubb

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

AURSKOG-HØLAND  
GJENVINNINGSSTASJON
(Spillhaug)

10.00–20.00 08.00–15.00 08.00–15.00 08.00–18.00 Stengt Stengt

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

Åpningstider på  
gjenvinnings stasjonene

Julestengt 2015:
24., 25., 26. og 31. desember, 
samt 1. januar 2016.

2016
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• Juletre – hageavfall. Leveres gratis 
på våre  gjenvinnings stasjoner (med 
unntak av Lørenskog). 

•  Juletrenett – kan leveres gratis til 
en av våre gjen vinningsstasjoner, evt 
klippes i mindre biter, før det kastes i 
restavfallet. 

• Juletre i plast – leveres til en av våre 
gjenvinningsstasjoner.

• Julekuler av plast og glass  
– kastes i restavfallet.

• Stearinlysstumper  
– kastes i restavfallet.

• Elektriske lysestaker, julestjerner, 
lys slynger, julekort med musikk og 
andre elektriske eller elektroniske 
produkter – skal leveres til en av våre 
gjenvinningsstasjoner (eeavfall) eller 
til Miljøbilen (vår og høst).

• Pappesker, merkelapper/julekort 
av papir, blader og magasiner (også 
med glanset papir)  
– legges i beholder / container for papp, 
papir og kartong.

• Telysholdere av plast  
– kastes i restavfallet.

• Telysholdere av metall – leveres  
til nærmeste returpunkt for glass  
og metallemballasje.

• Tomme glass (sild, rødbeter, 
syltetøy etc) – leveres til nær meste 
returpunkt for glass og metall
emballasje.

• Gavepapir og gavebånd – kastes i 
restavfallet. Du kan også levere inntil 
to sekker med gavepapir og bånd gratis 
til en av våre gjenvinningsstasjoner. 

• Vedsekk – leveres til en av våre 
gjenvinningsstasjoner, eller klippes 
opp i mindre biter før det kastes i 
restavfallet.

• Snø og glitterspray – Leveres 
til farlig avfallmottaket på gjen
vinningsstasjonen eller til Miljøbilen 
(vår og høst).

Hvordan skal typisk  
«juleavfall» håndteres? 
Er du flink til å sortere, er det meste er gratis å levere på ROAFs gjenvinningsstasjoner.

JULETILBUD TIL DEG FRA ROAF

Til ......................................
Fra ...................................... 

Deg
Roaf

I hele januar kan du levere juletreet GRATIS på alle våre gjen vinnings-
stasjoner (med unntak av Lørenskog). Når du “panter” juletreet ditt, 
kan du samtidig levere ett lass avfall – også dette helt GRATIS!

Du kan også levere inntil to sekker med gavepapir, bånd og 
juletrenett GRATIS på alle våre gjenvinningstasjoner ut 2016.

Vi foretrekker at nylonnett til 
juletre/ved/poteter etc. leveres til 
gjen vinnings stasjonen, fremfor 
at det kastes i restavfallet.  
 
På forhånd takk! 

GRATIS!


