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Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS  Nr. 1 – 2016

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

Endrede hentetider i forbindelse  
med helligdager våren 2016  
side 4 

Miljøbilens rutetider våren 2016 
side 6 –7

Rødboksen – oppsamlings enhet for farlig avfall  
side 7

ROAF- posten

MAT PÅ AVVEIE…

Vi savner noen grønne poser! 
Kun 50 % av mat avfallet leveres i grønn pose, 
resten havner i restavfallsposen. Vi håper alle 
vil benytte de grønne posene til matavfall – og 
at du vil være med og bidra til bedre utnyttelse 
av ressursene og skape et bedre miljø!

25 2016

1991 ÅR



Øivinds  
hjørne

Vi sorterer plast for deg!
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Vi trenger din hjelp!

For å nå EUs nye mål om 65 % materialgjenvinning innen 2030, er vi  avhengig 
av din hjelp. Materialgjenvinning vil si at avfallet du kaster blir til nye  produkter, 
dermed slipper vi å ta ut nye råstoffer av naturen. For å få til dette er vi 
 a vheng ige av at alle innbyggerne kildesorterer hver dag hele året. For alle 
avfallstyper (unntatt plastemballasje – som sorteringsanlegget tar seg av) er det 
full kilde sortering hjemme som er det som gir de aller beste resultatene. Sammen 
med våre innbyggere ønsker ROAF å bli landets beste materialgjenvinnere!
Den 15. desember vedtok ROAFs eiere, som er ROAFs 9 eierkommuner at vi skal 
strekke oss litt lenger enn EU – 70 % materialgjenvinning eller ombruk innen 
2030 er vårt mål. 

Levér farlig avfall og elektronikk riktig: Hver vår og høst kjører Miljøbilen i alle 
kommunene til ROAF. Dette er for å hente inn farlig avfall og småelektronikk slik 
at det ikke kastes i avfallsbeholderen ute. Alt farlig avfall og alle typer elektro
niske og elektriske produkter er alltid gratis å levere på alle ROAFs 8 gjenvinnings
stasjoner. Elektriske artikler kan også leveres til de som selger tilsvarende vare, 
også det gratis.

Egen beholder for glass- og metallemballasje. I løpet av 2016 får alle  
innbyggerne i AurskogHøland og Rømskog egen beholder for glass og metall
emballasje hjemme. På sikt vil øvrige ROAFkommuner også få dette tilbudet. 
Mye glass og metallemballasje havner dessverre fortsatt i restavfallet. Vi  
oppfordrer alle til å bruke våre returpunkter frem til dette hentes hjemme hos 
den enkelte. Sjekk roaf.no/returpunkt for å finne ditt nærmeste returpunkt.

Liten innsats – stor gevinst! Takk for ditt bidrag!

ROAFs sorteringsanlegg har gjort at vi har økt plast
innsamlingen fra 4,55 kg til 9,6 kg pr innbygger. Vi vil 
ved hjelp av sorterings anlegget få ut mere plast, enn 
hvis dette kildesorteres av den enkelte hjemme. 

Takk for at du skyller plasten i kaldt vann  
før du kaster den i restavfallet!

Restavfall og plast 
legges i samme pose



Ekstra lørdagsåpent på Aurskog-Høland 
gjenvinningsstasjon 

Lørdag 23. april kl. 08.00–15.00

Lørdag  30. april kl. 08.00–15.00

Lørdag  7. mai  kl. 08.00–15.00

Lørdag  14. mai  kl. 08.00–15.00
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For åpningstider på 
alle våre gjenvinningstasjoner 

se roaf.no 

Det meste er GRATIS å levere på ROAFs 
 gjen vinningsstasjoner hvis du er flink til å sortere!

ER DU PRIVATPERSON KAN DU LEVERE FØLGENDE AVFALLSTYPER GRATIS:

Elektrisk og elektronisk avfall

Farlig avfall  
Mer informasjon om Rødboksen på side 7

Hvitevarer

Glass- og metallemballasje

Hageavfall (kan ikke leveres  
på Lørenskog gjenvinningsstasjon)

Plast

Papp og papir

Jern og metall

Europaller

Tekstiler og klær til ombruk  
(også det som er hullete eller slitt)

Dekk, både med og uten felg  
(ikke industridekk)

Impregnert trevirke

Hardplast

!
For mer info om hva du kan levere på ROAFs gjenvinningsstasjoner se roaf.no/gjenvinningsstasjoner
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Uke 12

Uke 13

Uke 18

Uke 20

man 21. mars

tir 29. mars

man 2. mai

ons 18. mai

tir 22. eller ons 23. mars 
(ruten fordeles på to dager)

tor 31. mars eller fre 1. april 
(ruten fordeles på to dager)

tir 3. eller fre 6. mai 
(ruten fordeles på to dager)

tor 19. eller fre 20. mai 
(ruten fordeles på to dager)

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

tir 29. eller tor 31. mars 
(ruten fordeles på to dager)

man 2. eller tir 3. mai 
(ruten fordeles på to dager)

ons 18. eller tor 19. mai 
(ruten fordeles på to dager)

ons 23. mars

fre 1. april

fre 6. mai

fre 20. mai

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

Lørenskog, Rælingen og Enebakk

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 2016

man 21. mars

man 2.  mai

ons 18. mai

tir 29. mars tir 29. eller ons 30. mars 
(ruten fordeles på to dager)

ons 30. mars tor 31. mars

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

tir 3. eller ons 4. mai 
(ruten fordeles på to dager)

ons 18. mai

tir 22. mars

tir 3. mai

tor 19. mai

Uke 12

Uke 18

Uke 20

Uke 13

ons 23. mars

ons 4. mai

tor 19. mai

Aurskog-Høland og Rømskog

FOR DEG SOM HAR 
MANDAGSRUTE 
FOR RESTAVFALL

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 HENTING AV RESTAVFALL I ODDETALLSUKER

FOR DEG SOM HAR HENTING AV RESTAVFALL I PARTALLSUKER

Uke 12

Uke 18

Uke 20

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

Skedsmo, Nittedal, Gjerdrum, Sørum og Fet

tir 22. eller ons 23. mars 
(ruten fordeles på to dager)

ons 4. mai

tor 19. mai

man 21. mars

man 2. eller tir 3. mai 
(ruten fordeles på to dager)

ons 18. mai

tir 22. mars

tir 3. mai 

ons 18. eller tor 19. mai 
(ruten fordeles på to dager)

ons 23. mars

fre 6. mai

fre 20. mai



• Skrell 
• Skrotter
• Kaffegrut m/ filter
• Teposer
• Eggeskall, nøtteskall, rekeskall etc.
• Tilgriset husholdnings papir og servietter
• Bein 
• … og matrester generelt

• Avskårne blomster
• Potteplanter
• Hageavfall
• Grus, sand, jord
• Kattesand
• Bleier 
• Snus og sneiper
• … og matavfall i emballasje  

(som kaffemaskinkapsler og pølsepakker)

DETTE SKAL IKKE 
I GRØNN POSE

DETTE SKAL  
I GRØNN POSE

Husk å kaste 
matavfallet  
i grønn pose!

Lurer du på hva som kan gjenvinnes? Se www.sortere.no
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Miljøbilen rutetider våren 2016
Miljøbilen kommer til ditt nærområde for å samle inn farlig avfall GRATIS. Det farlige avfallet kan 
legges i Rødboksen, som leveres til Miljøbilen. Se en oversikt over hva du kan levere på neste side.

LØRENSKOG  uke 14 og 15
ONSDAG 6. APRIL

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

TORSDAG 7. APRIL

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

MANDAG 11. APRIL

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

Parkeringsplass Haneborg allé / Haneborgveien    
(v/ Fjellhamar kirke)

17:40 –18:10

ENEBAKK  uke 14

FET  uke 15
ONSDAG 13. APRIL

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 15
TORSDAG 14. APRIL

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 16
MANDAG 18. APRIL

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

MANDAG 4. APRIL

Esso Express v/Aamodt Senteret (Nedre Rælingsveg 261) 17:00 –18:00

Smestad skole (Smestadbråtan 1) 18:15 –18:45

Nordby Skole (Tomterstien 35) 19:00 –19:30

ONSDAG 6. APRIL

Løvenstadtorget v/Coop Prix (Sandbekkvegen) 17:00 –18:00

Blystadlia (Bjørnefaret) 18:15 –18:45

RÆLINGEN  uke 14

TIRSDAG 5. APRIL

Shell Flateby (Ødegårdsveien 2) 17:00 –17:30

Joker Kirkebygda (Prestegårdsveien 1) 17:45 –18:00

Shell v/Ytre Enebakk (Vågliveien 1) 18:15 –18:45

Betel Enebakk (Osloveien 216) 19:00 –19:30

SKEDSMO  uke 14 og 15
LØRDAG 9. APRIL

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 –12:25

Sørumsparken (krysset Haakons gate/Magnus gate) 12:45 –13:05

Guldhaug/Tømte (krysset Guldhaugsletta/Tømteveien) 13:25 –13:45

Skjetten senter (Nordensvei 15) 14:00 –15:00

Landskronaveien v/Linbråten barnehage    
(Landskronaveien 271, Skjetten)

15:15 –15:35

MANDAG 11. APRIL

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

Øvre Rælingsvei / Stalsberghagen gravlund 19:00 –19:20

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

SKEDSMO  uke 15 forts.
TIRSDAG 12. APRIL

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 16
TIRSDAG 19. APRIL

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

Krysset Morkvegen/Tertittvegen     17:40 –18:00

Haugtun skole (Toreidvegen 19) 18:20 –18:40

Skogkanten Barnehage (Fuglekongestien 2) 19:00 –19:20

Orderudfeltet v/Sørum sykehjem (Heggelia 3) 19:30 –19:50

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

ONSDAG 20. APRIL

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 fortsetter øverst i neste spalte
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Miljøbilen rutetider våren 2016 forts.

RØMSKOG  uke 19
MANDAG 9. MAI

Rømskog – Skjønhaug v/returpunkt  18:30 –19:15

Rømskog v/ Normeka-bygget 19:30 – 20:15

MANDAG 9. MAI

Hemnes, Bråte skole /parkeringsplass 16:30 –17:30

Setskog v/skole  20:30 – 21:15

AURSKOG/HØLAND  uke 19

AURSKOG/HØLAND  uke 19 forts.
TIRSDAG 10. MAI

Momoen – idrettsanlegget 17:00 –17:45

Løken Senter 18:15 –19:30

Fosser – grendehus/fotballbane 19:45 – 20:45

ONSDAG 11. MAI

Bjørkelangen v/stasjonstomta  17:00 –18:15

Gamle Aurskog v/busstasjon 18:45 –19:30

Aurskoghallen/ungdomsskole 19:45 – 21:15

Legg gjerne lyspærene  
for seg i en egen 
pose oppi Rødboksen, 
batteriene for seg, 
osv. Dette gjør det 
hele enklere og mer 
effektivt når du skal 
levere boksen til 
Miljøbilen eller på 
gjenvinningsstasjonen.

! Asbest 

ROAF tar imot asbest
holdig avfall ved Skedsmo 
gjen vinningstasjon 
og AurskogHøland 
gjenvinningstasjon – og 
for segles med tape.

DETTE SKAL IKKE TIL MILJØBILEN
Vinduer 
Alle vinduer leveres  
på Skedsmo gjen
vinnings stasjon eller til 
 AurskogHøland gjen
vinningsstasjon. 

Store ee-produkter 
som kjøleskap, komfyrer etc. 
Dette skal ikke leveres til Miljø
bilen, men kan leveres gratis på  
en av våre gjenvinningsstasjoner.

Medisiner

Infeksjonsfremmende  
og radioaktive stoffer

Eksplosiver,  ammu nisjon 
og  fyrverkeri 

DETTE KAN DU LEVERE TIL MILJØBILEN
Løsemidler
Tynner, rødsprit, 
neglelakk fjerner, 
 tennvæske, o.l.

Spraybokser og gass
Hårspray, deodoranter, 
 barber skum, myggspray, o.l.

Rengjøringsmidler
Klor, salmiakk, møbel
polish, sølvpuss, o.l.

Lyspærer og lysstoffrør
Alle typer, samt kvikk sølv 
termometre, o.l.

Plantevernmidler
Rottegift, maurkverk, 
 ugressmidler, o.l.

Batterier og knapp-
cellebatterier
Alle typer  batterier, mobil
telefoner,  bil batterier, 
knappcelle batterier, leker 
med lyd eller lys, blinke sko, 
klokker,  musikalske bursdags
kort o.l.

Maling, lim 
og lakk
Beis, sparkel, 
fugemasse, o.l.

Bilprodukter
Polish, olje,  oljefilter, 
batteri syre, frost
væske, o.l.

Småelektronikk
Ledninger, hårfønere, 
vannkokere, barber
maskiner, brødristere, 
elektriske leker, data
maskiner, klokker, o.l.



Design: Createurene.no

Trykk: 07Gruppen

Visste du at…
En buss kan kjøre 
250 meter på en 
grønn pose med 
matavfall!

www.roaf.no

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

Vi savner noen 
grønne poser!
Vi savner noen grønne poser med matavfall, over halv
parten faktisk. Vi trenger din hjelp til å få produsert 
mer miljøvennlig biogass, som kan erstatte bensin og 
diesel. Våre renovasjonsbiler kjører på biogass laget av 
ditt matavfall. Det blir også produsert biogjødsel, som 
kan erstatte bruk av kunstgjødsel i landbruket. 

Hvert eneste gram med matavfall som kastes i den 
grønne posen utgjør en forskjell for miljøet!

Undersøkelser av innkommet avfall, såkalte plukk
analyser, viser at over 50% av matavfallet ikke 
havner i den grønne posen. Vi håper at du vil hjelpe 
oss med dette. Matavfall som kastes i restavfallet får vi 
ikke laget miljøvennlig biogass og biogjødsel av, det går 
isteden til forbrenning.

Dere som kildesorterer matavfall i grønn pose gjør 
en kjempejobb, det er så å si utelukkende mat-
avfall som kastes i den grønne posen, helt supert! 

Matavfall i grønn pose – enkelt for deg – bra for miljøet!  
Takk for ditt bidrag.

Vi håper du vil bidra til at vi får inn flere!


