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LEDERROAF I NY DRAKT

Kjære alle 
sammen!
Endelig vår! Snøen smelter og grønne bakker med 
krokus kommer gradvis til syne. Energien kommer 
tilbake og med den kanskje ryddelysten også? Tiden 
for dugnad, vårrengjøring i hagen, på loft og garasje 
er her. Alt vi har stablet vekk det siste året kan nå 
hentes frem og sorteres. Det som skal kastes, kjøres 
til en gjenvinningsstasjon nær deg, ferdig sortert i 
gjennomsiktige sekker, så klart! 

Sykler, ski, klær og den gamle sofaen står lagret og 
skal kastes. Bil og henger fylles opp. På våre gjenvin-
ningsstasjoner setter vi til side fullt brukbare ting, 
slik at de kan komme til nytte for andre. Du er alltid 
velkommen til å levere ting du ikke trenger lenger til 
oss, slik at vi kan gi nytt liv til gamle ting. Småbarns-
foreldre kan ha stor glede av en brukt barnevogn, 
pulk eller bæremeis. Sofaen kan få et nytt liv i et  
studentkollektiv, og brukte klær kan glede mang en 
moteløve.

Kanskje finner du noe du har lyst på, også? I fjor ga  
vi bort nesten 300 sykler, ett helt parkettgulv, hele 
kjøkkenmoduler og flere spisestuer – for å nevne noe. 
Er du heldig, finner du noe du trenger – og sparer i 
tillegg miljøet.

Vi i ROAF har fornyet oss litt, med en ny visuell profil. 
Håper du liker vår nye logo, fargepalett og illustra-
sjoner. Litt kulere og veldig fint, synes vi.

ROAF startet det nye året med ny logo, ny visuell profil og nye nettsider. Vi ønsker alltid å gi 
god og grundig informasjon til kundene våre og håper at med nye, oppdaterte nettsider vil 
det bli enda lettere å få svar på det du lurer på. På roaf.no finner du aktuell informasjon 
om hvordan du sorterer avfall i din kommune, hentetider for avfallet ditt, åpningstider til 
våre åtte gjenvinningsstasjoner og relevante skjemaer og tilbud fra ROAF.

Vår nye logo og visuelle profil er tatt i bruk i denne utgaven av ROAF-posten. Vi vil fortløpende 
endre til ny logo og profil på nye biler, skilt og alt nytt materiell. Det er fremdeles ROAF 
som henter og sorterer avfallet ditt, bare i ny, fin drakt!

i ny drakt

MILJØMERKET
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Legg oss til på sosiale medier og få med nyheter fra ROAF og få et innblikk 
i hverdagen vår. facebook.com/roaf.no instagram.com/dittroaf
Har du tatt et bilde du vil vi skal se? Tagg bildet ditt med #dittroaf

Mitt navn er Synnøve Bjørke og jeg er så heldig å ha fått jobben som 
ny administrerende direktør i ROAF. Et selskap alle innbyggerne 
i eierkommunene kan være stolte av. ROAF er kjent langt utenfor 
Norges grenser for å ha det mest moderne ettersorteringsanlegget 
i Europa. Vi i ROAF er takknemlige for at du hver dag gjør en  
viktig innsats for miljøet når du sorterer avfallet ditt. Matavfall i 
grønn pose, restavfall og plast i vanlig bærepose, glass- og metall- 
emballasje til eget returpunkt, og farlig avfall og elektronikk i  
Rødboksen. Små grep i hverdagen, som gjør stor forskjell.

Visste du forresten at en familie i gjennomsnitt kaster fullt  
spiselig mat for 37 000 kr i året? Kanskje vårrengjøringen i år 
også skal handle om hvordan vi handler inn mat i husholdningen? 
Reduksjon av matsvinn vil være en viktig sak for ROAF frem-
over. Her er det mye penger å spare – og mat som kan spises opp! 

«Visste du at en familie i gjennomsnitt 
kaster mat for 37 000 kroner i året?»

Synnøve Bjørke, administrerende direktør i ROAF

God vårrengjøring!  
      Vennlig hilsen 
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AKTUELTAKTUELT

Lurer du på noe om kildesortering? Det kan dukke 
opp mange spørsmål, spesielt hvis du er nyinn-
flyttet til en ROAF-kommune eller arbeidsplassen 
din skal legge om til en mer miljøvennlig profil. 

ROAF ønsker å være en engasjert og tilgjengelig 
miljø-partner. Vi har troen på et holdningsskifte, 
og vet at en liten innsats gir stor gevinst! Kanskje 
er det mangel på informasjon, tungvinte løsninger 
eller gamle myter om avfallsbransjen som henger 
igjen? ROAF sine miljøagenter bistår mer enn  
gjerne der du bor eller jobber!

Våre miljøagenter gir gratis veiledning og infor-
masjon til enkeltpersoner, borettslag, sameier, 
barnehager, skoler og bedrifter. De stiller opp på 
informasjonsmøter, deltar på styremøter, veileder 
på dugnader, deler ut gratis kildesorteringsut-
styr, og forbedrer avfallsløsninger i ditt nærmiljø 
eller på din arbeidsplass. 

Det er ikke så mye som skal til for å komme i gang!

Ta kontakt med miljøagentene Maria og Marina! 
miljoagent@roaf.no / telefon: 40 00 29 79

Kom i gang med kildesorteringen
- få besøk av ROAFs miljøagenter Skal du levere avfall på gjenvinningstasjonen? Husk at avfallet skal leveres i gjennom- 

siktige sekker! Avfall kan også leveres løst, men må være godt sikret på henger. 
Sorte/fargede sekker er ikke tillatt. Dette ønsker vi for å kunne kontrollere avfallet 
bedre, og dermed både redusere feilsorteringen og øke materialgjenvinningsgraden.

Husk:
• Avfallet i de gjennomsiktige sekkene skal være sortert
• Alle sorterte sekker må tømmes i riktig container
• Leveres avfall i sorte eller fargede sekker, kommer et ekstra gebyr på  

100 kroner pr. sekk 
• Er du flink til å sortere er det meste gratis å levere
• De gjennomsiktige sekkene kan brukes flere ganger

Gjennomsiktige avfallssekker kan kjøpes på alle våre gjenvinningsstasjoner og koster 
50 kroner for to ruller. Det fås også kjøpt hos ulike byggevare- og butikkjeder.

Hva skjer med plastavfallet, 
egentlig? 
Vi sorterer det for deg.

Tom for grønne poser?
Matavfall skal alltid i grønn pose, men hva gjør du når du trenger en ny rull?

Flere grønne poser er helt gratis og du får tak i dem her:
• På alle våre gjenvinningsstasjoner
• På servicetorget i din kommune
• Hos Miljøbilen (vår og høst)
• Har du egen avfallsbeholder med to hjul, knyt en grønn pose  

(evt. vanlig bærepose hvis du er helt tom) på restavfallsbeholderen din,  
så får du en ny rull ved neste tømming

• Bor du i et borettslag eller sameie med fellesløsning, får du utdelt to ruller  
med grønne poser på døra eller i postkassa to ganger i året. 

Takk til alle som sorterer matavfall i grønn pose og bidrar til en 
grønnere hverdag!

Plast er overalt rundt oss. Det er plast i brusflasker, potet-
gullposer, handleposer, matfolie, yoghurtbegre og lignende. 
Kort fortalt: Det blir mye plastavfall! Plast bruker flere 
hundre år på å brytes ned til mikroplast, som er bittesmå 
partikler som aldri helt forsvinner. Mikroplast blir værende 
i naturkretsløpet i alt fra drikkevann til fisken vi spiser. 
Dessuten er plastproduksjon ressurskrevende. Derfor er 
det viktig at plast du ikke trenger lenger, sorteres og gjen-
vinnes så vi kan verne miljøet mest mulig. 

Som innbygger i en ROAF-kommune, trenger du kun å 
skylle plasten og kaste den i restavfallet. Da har du gjort 
en liten, men likevel viktig innsats for miljøet. Resten av 
jobben tar ettersorteringsanlegget til ROAF! Det er nemlig 
det første anlegget i verden med helautomatisk sortering 
av husholdningsavfall. Det betyr at maskiner åpner rest- 
avfallsposen din og kan «se» om den inneholder plast. 
Finner den plast, skilles det ut og sorteres i fem ulike typer.  
Deretter sendes plasten til vask og granulering. Granulering 
betyr å smelte om plasten til ny pellets, som kan brukes som 
råvare i nye plastprodukter. 

ROAF selger plasten til plastindustrien, som igjen bruker 
plasten til å lage fleeceplagg, hagemøbler, plastsekker, 
blomsterpotter og mye mer. Det fine med plast er at de 
fleste plasttypene kan brukes mange ganger. Ved å gjen-
vinne en kilo plast, sparer vi hele to kilo olje!

FÅ STØRRE PAPIR- 
BEHOLDER HJEMME 
– GRATIS

Blir det ofte fullt i papirbeholderen 
din? Du kan enkelt bestille større 
beholder til papp, papir og 
kartong gratis hos ROAF. 

Send e-post til firmapost@roaf.no 
eller bruk bestillingsskjemaet på 
roaf.no. Du kan også ringe oss på 
40 00 29 79.

Hvorfor sorterer vi papir?
Papp, papir og kartong er et 
enkelt, men også et svært viktig 
materiale å sortere. Trefibrene kan 
gjenvinnes fem til åtte ganger og 
brukes som råstoff til nytt papir 
og ny bølgepapp. For hvert tonn 
resirkulert papir, spares opptil 
atten trær! Husk at papp, papir 
og kartong skal være rent og tørt 
og legges løst i beholderen, ikke 
i plastpose eller sekk.

Vi jobber stadig for å redusere avfallsmengden i arbeidet vi gjør. Ved å digitalisere mye av informasjonen 
som går ut til kundene våre, sparer vi miljøet. I appen Min Renovasjon finner du blant annet tømmekalender 
for din adresse, og kan få varsling på mobil før vi henter avfall hos deg. Appen er selvsagt gratis å laste ned.

Ettersorteringsanlegget på ROAF Miljøpark er det første anlegget i verden 
som sorterer plasten for deg.

FÅ VARSEL OM HENTING AV DITT AVFALL? Last ned appen MIN RENOVASJON

Husk gjennomsiktige sekker
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HUN BLIDE PÅ KANTEN

I lysende gul jakke, svarer Kirsti på 
spørsmål fra kundene og står klar med 
en hjelpende hånd om det trengs. Hun 
vet hva som skal hvor, og hvorfor. I løpet 
av de elleve årene Kirsti har jobbet som 
fagarbeider i ROAF, har hun sett hvor-
dan folk gradvis har blitt flinkere og mer 
opptatt av gjenvinning. Det har nok noe 
med at samfunnet er blitt mer opptatt av 
avfallssortering, sier hun. Vi har fått krav 
om å kildesortere hjemme,  sorterings-
anleggene er blitt flere og bedre, og folk 
tenker rett og slett mer på miljøet enn 
før. Og det er godt å se.

På kanten
Kirsti og kollegaene veksler mellom å  
stå i bua på mottakskontrollen, stå «på 
kanten» ved avfallscontainerne eller ved 
plastpressa på dager det er travelt. Det 
første møtet med kundene skjer i bua. 
Her må alle stanse bilen og Kirsti får 
oversikt over hva som er med i lasten.  
Er det sortert avfall, er det noe som skal 

betales for, er det avfall som ikke kan tas 
i mot? Kirsti kan med et erfarent blikk  
se om det er en kubikk eller mer på  
lasteplanet. 

Kundene kjører deretter til containerne 
og kaster avfallet sitt selv. Noen få prøver 
seg, og mener at nå har de jo tatt med  
avfallet hit, kan ikke noen bare sortere 
for dem, så de kan komme seg av gårde? 
Men, de aller fleste som kommer er  
hyggelige, forteller Kirsti. Mange av de 
samme ansiktene kommer innom, og da 
er det alltid fint å slå av en prat. 
- Jeg ble kalt «hun blide» av kunder to 
ganger i går, og det gjør meg jo glad,  
smiler hun.

«Hvor skal dette?» er det vanligste 
spørsmålet Kirsti får. Og selv om det er 
et tilsynelatende enkelt spørsmål, åpner 
det for viktig informasjonsformidling 
mellom de fagansatte og kundene. Noen 
vil bare bli kvitt avfallet, mens andre  

lurer på hva som egentlig skjer med det 
som kastes. Ved å kunne gi et godt svar 
på hvilket avfall som skal hvor, og hva 
som skjer med det etterpå, vet kundene 
litt mer enn da de kom inn porten.

Og gode svar får du, for det er høy kom-
petanse hos de fagansatte i ROAF. Kirsti 
har tatt fagbrev i gjenvinning og er  
ekspert på sitt felt. Gjennom grundig 
kursing og teoretisk og praktisk prøve, 
har hun fordypet seg i ulike avfalls- og 
materialtyper, måten avfallet gjenvinnes 
på og hva som er riktig og sikker behand-
ling av alt som kommer inn på stasjonen. 
Vi kan mye mer enn hva noen kanskje 
tror, sier Kirsti. 

Skedsmo gjenvinningsstasjon er et knute- 
punkt som sørger for at mange ulike  
avfallstyper kommer til rett sted og  
behandles på rett måte. Ting man ikke 
trenger lenger, leveres her. Til gjen- 
bruksbua leveres for eksempel møbler, 

Med full henger, fullt bagasjerom eller kanskje begge deler, 
kommer du kjørende inn på Skedsmo gjenvinningsstasjon. Litt svett og sliten 
kanskje, men i luka møter du en smilende dame. Møt Kirsti Fjeld, ei som vet 

mer enn de fleste om hva som skjer med det du vil bli kvitt.

TEKST: HANNAH HAGTVET HJELTNES/DINAMO // FOTO: GEIR ANDERS RYBAKKEN ØRSLIEN

»

PORTRETT
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PORTRETTPORTRETT

livsfarlig: En gang kom det en traktor med en henger full av trevirke. 
Men, føreren hadde glemt å lukke luka bak! Det viste seg at han hadde 
mistet plank med spiker hele veien til Skedsmo. Da ble det litt oppstuss, 
men ingen kom til skade, heldigvis. 

En annen gang lå det gamle TV-er spredt utover veien opp til gjenvin-
ningsstasjonen, etter at noen hadde kjørt med usikret henger. Kirsti  
understreker at alle må passe på å sikre lasten sin, så det er trygt å ferdes 
for alle. Og få med deg alt! Kirsti forteller om en kar som var så glad for å  
endelig ha kommet seg til gjenvinningsstasjonen. Han hadde fullastet  
og sikret hengeren fortalte han, og ville gjerne vite hvor mye lasset hans  
kostet å kaste. Da måtte Kirsti spørre: Hvilken henger? Han hadde kjørt 
fra hengeren hjemme!

Innbyggerne på Nedre Romerike fortjener litt skryt, synes Kirsti. Det er 
flere og flere som er innom gjenvinningsstasjonen med avfall. Folk er 
flinke, samvittighetsfulle og vil gjøre det som er riktig. Når noen kjører 
innom oss kun for å levere et lite batteri eller en ødelagt krølltang, da  
synes jeg vi kan si at vi er på god vei, avslutter hun. 

sportsutstyr, kopper og kar som andre 
kan ha glede av. I en annen container  
tar ROAF imot trevirke som kan brukes 
om igjen. Om kunder finner noe de vil 
ha, kan de ta det med gratis. Dette har  
blitt veldig populært, 
forteller Kirsti. Annet 
avfall sorteres i egne 
containere. Det meste av 
avfallet kan gjenvinnes  
i en eller annen form, 
enten til nye produkter eller til energi-
gjenvinning. 

Det sorterte avfallet fra gjenvinnings-
stasjonen blir håndtert av forskjellige 
aktører. Metall foredles ett sted, og plast 
et annet. Slik blir de ulike typene avfall 
tatt vare på, på riktig måte. Vi unngår å  
belaste miljøet unødvendig og tar vare 
på mennesker, dyr og natur. 

Av hageavfallet som leveres, lages kom-
postjord, som kan kjøpes på våre gjenvin- 

ningsstasjoner, med unntak av Lørenskog 
gjenvinningsstasjon. Det er et fåtall typer 
avfall som ROAF ikke tar imot, blant  
annet udetonert fyrverkeri, eksplosiver, 
radioaktivt avfall og legemiddelavfall 

som sprøyter og gamle medisiner. Kan vi 
ikke ta imot noe, så sier vi hvor det skal 
også, sier Kirsti.

Rygging og latter
Det gode arbeidsmiljøet på ROAF, trekker 
Kirsti frem som noe av det viktigste for 
henne. I tillegg til at ingen dag er lik og man 
kan være ute hele dagen. Vi ler mye på 
jobben, sier Kirsti. Hyggelige kollegaer, 
hyggelige kunder og de gangene det opp- 
står komiske situasjoner der man ikke kan 
gjøre annet enn å le, gjør at hun trives godt. 

Det kan nemlig gå litt for fort for seg. 
Folk som bare rygger med henger én 
gang i året, skal rygge inn mellom to andre 
biler. Bilnøkler, briller og mobiltelefoner 
blir kastet med avfallssekker ned i con-

tainere, og fortvilte 
kunder må stanses fra å 
hoppe etter. En gang 
hadde en mann kastet 
lommeboken med flere 
tusen kroner i kontanter 

oppi en av mange poser med innlevert 
hageavfall. - Det er bare å begynne å lete 
når sånt skjer, men før vi setter contai-
nere på hodet, ber vi alltid kunden sjekke 
lomma en ekstra gang, smiler Kirsti.

Spiker og plank langs veien
Noe av det viktigste man skal gjøre før man 
kommer til gjenvinningsstasjonen, er å 
sikre lasten. Selv om man «bare» skal en 
kort tur, så kan ting falle av, sier Kirsti. 
Vi har hatt utallige tilfeller av last på  
avveie. Noen ganger kan det bli direkte 

»

Kirsti Fjeld i aksjon for å gi kundene best mulig hjelp. Mange av fagarbeiderne på ROAF har fagbrev og er eksperter på sitt felt. 

Sorter avfallet før du kommer
Bruker du litt tid hjemme på å skille for eksempel 
hageavfall fra papp og laminat fra trevirke, så 
kan du spare mye tid på gjenvinningsstasjonen. 

Bruk gjennomsiktige sekker
Da går det raskere i mottaksbua, du slipper å 
betale gebyr på 100 kr pr. sekk, og vi reduserer 
feilsortering.

Sikre lasten på hengeren
Pass på at alt er godt festet på hengeren din. 
Norske veier har humper og dumper, og det er 
farlig for andre om last faller av. 

Husk det farlige avfallet
Det er mye som kategoriseres som farlig avfall. 
Mange vet kanskje ikke at hårspraybokser, 
rester av kosmetikk, parfyme, vaskemidler og 
såpe kan være skadelig for naturen og skal 
derfor leveres som farlig avfall. Det samme 
gjelder barneleker med batterier og annet 
EE-avfall. Batterier kan ta fyr av seg selv om de 
kommer borti metall. Bruk litt teip over polene 
på batteriene, så er du sikker!

Ta med grovavfallet til oss
Store og/eller tunge gjenstander skal til gjen-
vinningsstasjonen og ikke i avfallsbeholderen 
hjemme. 

Asbest skal leveres ferdig pakket
Skal du kaste asbest, skal det være pakket 
med to lag plast eller ett lag tykk plast, før det 
kommer inn på gjenvinningsstasjonen. 

Skedsmo Gjenvinningsstasjon 
er den største av ROAF sine åtte 
gjenvinningsstasjoner 

Åpningstider
Mandag – torsdag 07.00–20.00 
Fredag  07.00–15.00
Lørdag  09.00–16.00
Søndag  Stengt

Det er nye åpningstider på alle våre 
gjenvinningsstasjoner fra 01.03.18. 
Se roaf.no for oversikt.

Noe av det viktigste man skal gjøre før man kommer 
på gjennvinngingsstasjonen, er å sikre lasten. 

Kirstis råd
til deg som skal kaste 
avfall på gjenvinnings-
stasjonen:
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MIL JØBILENMIL JØBILEN

Mange av oss har farlig avfall og ødelagt 
småelektronikk liggende hjemme. En 
kortsluttet lampe, et gammelt malings-
spann eller en ødelagt skjøteledning. 
Ting man rett og slett ikke har fått sum-
met seg til å levere til rett sted ennå. Da 
er det fint at ROAF sin Miljøbil kommer 
til ditt nabolag! Til den kan du levere farlig 
avfall og små elektriske og elektroniske 
produkter – gratis!

Farlig avfall
Farlig avfall og småelektronikk inne-
holder miljøfarlige stoffer som kan føre 
til skader på mennesker, dyr og miljø. 
Dette skal derfor ikke blandes med annet 
avfall, men samles inn og behandles på 
riktig måte. Enten ved å bli material-
gjenvunnet eller sendt til destruksjon.

Samle det farlige avfallet i Rødboksen
Farlig avfall og småelektronikk kan samles 
og oppbevares i Rødboksen eller i eget 
nett for dette. Ha gjerne batterier, lys-
pærer etc. i egne poser oppi boksen.  
Innholdet i Rødboksen må du selv levere 
til Miljøbilen (vår og høst)eller til en av 
våre gjenvinningsstasjoner (hele året). 
Begge deler er gratis for privatpersoner.

Større gjenstander som kjøleskap, kom-
fyrer og annet ee-avfall som ikke får 
plass i Rødboksen, kan leveres tilbake til 
forhandler eller på en av våre gjenvin-
ningsstasjoner. Dette er også gratis.

Har du ikke Rødboks eller nett til 
oppsamling av farlig avfall?
Det kan du få gratis hos Miljøbilen eller 
på en av våre gjenvinningsstasjoner.

Rutetider

FET UKE 18

ONSDAG 2. MAI

Enebakkneset v/butikken Joker, Fetveien 2296 17.00–17.20

Fjellsrudkrysset v/butikken Fetveien 1202 17.40–18.00

Øvre Dalen v/Stensrudkrysset
Parkeringsplassen v/innkj. til Stensrudfeltet

18.15–18.35

Roven v/Grendehuset Gamle Rovenvei 141 18.55–19.15

Rema 1000 Fetsund Gamle Fetvei 13 19.30–19.45

Garderåsen v/butikken Ilebråtan 12 19.55–20.15

Nerdrum stasjon Nerdrumsveien 20.30–20.50

SØRUM UKE 17

ONSDAG 25. APRIL

Hogset v/butikk Blakervegen/Nordlivegen 17.00–17.20

Krysset Morkvegen/Tertittvegen 17.40–18.00

Haugtun skole Toreidvegen 19 18.15–18.35

Skogkanten barnehage Fuglekongestien 2 18.55–19.15

Orderudfeltet v/Sørum sykehjem Heggelia 3 19.25–19.45

Sørumsand v/renseanlegg Vestbyvegen 5 19.55–20.25

TORSDAG 26. APRIL

Aulisenteret Sentervegen 17.00–17.20

Idrettsplassen Lørenfallet Lørenvegen  3 17.40–18.10

Frogner skole Trondheimsveien 376 18.30–19.00

Kiwi Fjellbo Fjellbovegen 1 19.10–19.40

AURSKOG-HØLAND UKE 19

MANDAG 7. MAI

Hemnes v/Bråte skole – parkeringsplass     16.30–17.30

Setskog v/skole                20.30–21.15

TIRSDAG 8. MAI

Momoen v/idrettsanlegget 17.00–17.45

Løken senter 18.15–19.30

Fosser v/grendehus/fotballbane   19.45–20.45

ONSDAG 9. MAI
Bjørkelangen v/stasjonstomta   17.00–18.15
Gamle Aurskog v/busstasjon     18.45–19.30
Aurskoghallen/ungdomsskole 19.45–21.15

RØMSKOG UKE 19

MANDAG 7. MAI
Rømskog v/Skjønhaug  18.30–19.15

Rømskog/Normeka bygget 19.30–20.00

NITTEDAL UKE 17

MANDAG 23. APRIL

Åneby utenfor helsebygget Ånebyveien 15 17.00–17.20

Steinrøysa barnehage Sørliveien 17.35–18.00

Bjertnes vgs Kvernstuveien 1 18.10–18.40

Coop Prix Slattum Terrasse 2 18.50–19.20

Hagansenteret Hellinga 8 B 19.30–20.00

Ospelia borettslag Ospelia 20.10–20.30

LØRDAG 21. APRIL

Coop OBS Nittedalsgata 50 10.30–11.15

Sørumsparken Krysset Haakons gate/Magnus gate 11.30–11.45

Skedsmo vgs Vestbygata 61, Lillestrøm 12.00–12.15

Circle K Kjeller/Barnehagen 
Parkeringsplass  v/Sildreveien

12.25–12.40

Landskronaveien v/Linbråten 
Barnehage Landskronaveien 271, Skjetten

12.55–13.10

Guldhaug v/Tømte 
Krysset Guldhaugsletta/Tømteveien

13.20–13.35

Skjetten senter Nordensvei 15 13.45–14.30

SKEDSMO UKE 16

ONSDAG 18. APRIL

Strømmen togstasjon Statsråd Ihlensvei 30 18.30–18.50

Øvre Rælingsveg/Stalsberghagen 
gravlund Øvre Rælingsveg 1 v/parkeringsplass

19.00–19.20

Skjærvaveien v/gamle Maxbo
Skjærvaveien, Strømmen

19.35–19.55

TORSDAG 19. APRIL

Holt Vestvollen v/kiosk Prost Stabels vei 6 17.00–17.30

Tærudhallen v/parkering Tæruddalen 85 17.45–18.05

Rema 1000 Furuveien 10 18.15–18.35

Asak skole Branderudveien 91, Leirsund 18.50–19.10

GJERDRUM UKE 17

TIRSDAG 24. APRIL

Ask sentrum Herredshuset, Gjerivegen 1 17.00–17.40

Grønlund v/bussholdeplass Langs Åsvegen 17.50–18.10

Spenningmåsan v/Bekkeberget barnehage 18.20–18.40

LØRENSKOG UKE 16

MANDAG 16. 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

ONSDAG 18. APRIL

Fjellsrud skole Marcus Thranes vei 83 17.00–17.20

Fjellhamar fotballklubb Haneborgveien 83 17.40–18.10

TIRSDAG 17. APRIL

Finstadlia v/butikk Finstadlia 3 17.00–17.30

Benterud skole Tunveien 5 17.45–18.15

Rasta skole Bjørndalsveien 1 18.25–18.50

Røykås v/velhus Vestaveien 29 E 19.05–19.25

ENEBAKK UKE 15

TORSDAG 12. 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

RÆLINGEN UKE 15 OG 16

ONSDAG 11. 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

MANDAG 16. APRIL

Løvenstadtorget 
v/Coop Prix Løvenstadtorget 19

17.00–18.00

Blystadlia v/parkeringsplassen i Bjørnefaret 18.15–18.45

Miljøbilen
– en liten gjenvinningsstasjon på hjul

Miljøbilen henter farlig avfall og småelektronikk i nærområdet der du bor. 
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OMBRUKSBUTIKKEN RE INSPIRASJON

Tenk om noen hadde fortalt deg at du 
var brukt opp da det ble slutt med din 
første kjæreste. Du var kanskje bare 15 
år og uten en ripe i lakken! Men likevel 
ble du stemplet som ubrukbar. For et 
sløseri med mennesker det ville vært! 
Jordens kjæreste-ressurser ville fort 
tatt slutt. Derfor er det både praktisk og 
helt nødvendig at vi mennesker kan bru-
kes igjen. Og takk for det!

Sånn er det faktisk også med ting vi  
selv ikke vil ha lenger. Hvorfor skal ikke 
lenestolen, vegguret eller den fine dame-
sykkelen få en ny sjanse? Veldig mye av 
det som kastes i dag, kan fremdeles gi 
glede, funksjon og nytte for seg. Vi i 
ROAF slår et slag for ombruk!

ROAF er godt i gang med prosjekteringen 
av en meget etterlengtet butikk på 
Skedsmo – Ombruksbutikken RE. Her 
skal ROAF gi nytt liv til gamle ting! Det 
noen ikke vil ha, får nytt liv hos oss.  
Butikken skal fylles med alt fra møbler 
til sportsutstyr og all mulig kuriosa.

Varene solgt på RE er levert til ROAF 
sine gjenvinningsstasjoner. Det meste 
vil være brukt i varierende grad, noe er 

helt nytt og andre ting har blitt redesig-
net av håndverkere eller flinke ansatte. 
Alt som blir solgt har blitt vasket eller 
renset og reparert hvis det trengs. RE 
skal faktisk være akkurat som andre  
butikker – fresh, seriøs og inspirerende. 

Hos RE vil tilbudet alltid være noe annet 
enn forrige gang du var innom. Hver dag 
kommer det noe nytt. Ny dag – nye skatter. 
Og skattene hos RE skal være billige! Vi 
ser frem til å ta vare på godt håndverk, 
gode materialer, det helt unike og det 
helt alminnelige. Og samtidig som vi 
gjør det, gjør vi en innsats for miljøet. 

Med hjelp av RE, blir både miljøet og 
mennesket litt lykkeligere. RE vil bli en  
butikk med et overordnet mål om å øke 
mengden ombruk. Kom innom og få en 
gøyal opplevelse. Gjør et kupp. Kjøp noe 
unikt. 

Og husk, levering av ting til ombruk er 
gratis på din lokale gjenvinningsstasjon. 
Så tenk på RE og tenk ombruk neste 
gang du skal kvitte deg med din gamle 
kjærlighet. Velkommen!

Noens skrot kan være andres skatter!

En kjærlighetserklæring til brukte, fine ting

OMBRUK

Du sparer miljøet for unødvendig 
avfall ved å ikke kaste, men levere 
ting som klær, leker, møbler, 
kjøkkenutstyr, gamle ski og sykler 
til ombruk. Kanskje er det gamle 
serviset ditt akkurat det noen 
andre samler på? Vi i ROAF heier 
på tanken om at tingene våre kan 
få lengre liv og gi glede til flere!

Ombruksløsninger
På Skedsmo, Sørum, Gjerdrum, 
Fet og Aurskog-Høland gjenvin-
ningsstasjon har vi ombrukscon-
tainere hvor vi tar i mot gjenbruks-
artikler. Finner du noe du vil ha 
selv, trenger du bare å fylle ut et 
skjema hos betjeningen og ta det 
med deg hjem uten kostnad. På 
Enebakk og Nittedal gjenvinnings-
stasjon har vi egne ombruksbutik-
ker, hvor du kan kjøpe flotte 
gjenstander til en hyggelig pris. 

Husk at alt av tøy og tekstiler, selv 
om det er slitt og hullete, skal 
leveres til UFF eller Fretex. Tøyet 
skal være tørt og rent før det blir 
levert.

Trevirke til ombruk
På Skedsmo gjenvinningsstasjon 
kan man hente og levere trevirke 
til ombruk – gratis. Vi får inn mye 
plank og trematerialer, så vi 
samler på det fineste avkappet og 
håper det kan bli brukt til noe 
annet fint!

Beholdere for stearinlys
På Skedsmo gjenvinningsstasjon 
er det også en egen beholder 
for å samle inn brukte stearinlys. 
Barnehager og skoler kan bruke 
dette til støping av lys og lignende. 
Leverer du inn stearin- eller 
telysrester her, husk å kaste 
telysholderen av metall i beholde-
ren for glass- og metallemballasje.

Klart til våren i hus og hage

Hva er så et vårtegn? Er det snøen som 
smelter og lager sildrende bekker i gata? 
Eller er det når fuglene vender hjem og 
synger om morgenen? Eller hva med når 
krokus, tulipaner og hestehov titter 
frem fra den mørke bakken? Alt dette 
betyr at våren har kommet. Men, et like 
sikkert vårtegn er når løvblåsere, raker, 
koster og trillebårer kommer frem fra 
garasjer og kjellere. Hus og hage skal 
stelles og gjøres klart for våren. Og da 
kan det bli mye rusk, avfall og skrot! 

Våravfall
Våren er forbundet med dugnad. Mange 
bruker våren på å rydde i kjelleren, på 
loftet, i garasjen, eller ute i hagen. ROAF 

opplever stor trafikk på gjenvinnings-
stasjonene på denne tiden og det er vi 
veldig glade for. Våravfall kan være alt  
fra hageavfall, gamle gjenstander som 
møbler og klær, grovavfall og farlig avfall 
som malingsspann og gammel elektro-
nikk. Dette er i all hovedsak avfall som 
ikke skal i beholderen din hjemme, men 
leveres til oss. Har du sortert godt på  
forhånd, i enten gjennomsiktige sekker 
eller på en henger, er mye av avfallet  
gratis å levere, og du sparer tid på gjen-
vinningsstasjonen. 

Kompostjord
Hageavfall er organisk materiale som  
oppstår i og rundt hagen din, for eksempel 

løv, kvister og gress. Man kan levere hage- 
avfall gratis på gjenvinningsstasjonene, 
(foruten Lørenskog),  og av det som leveres 
lager ROAF kompostjord. ROAF kom-
postjord er et fint jordforbedringsmiddel 
som tilfører jorda organisk materiale og 
næringsstoffer. Kompostjorden hos ROAF 
er 100 prosent fri for torv og er dermed 
et veldig miljøvennlig alternativ.

Hagen om våren
Å jobbe i hagen og se planter og blomster 
vokse og trives er en god følelse. På neste 
side finner du tips og råd til hvordan du 
med litt innsats, kan holde hagen din 
frodig og fin.

Når de første vårtegnene viser seg, forandrer vi oss alle litt. 
Vårsko gjør oss lett på foten, og kanskje tar vi beina fatt fremfor bussen 

når sola varmer. Vi spiser en ispinne ute, selv om det er litt kaldt. 
Det er jo vår!

TEKST: HANNAH HAGTVET HJELTNES/DINAMO

»

AV: LINA STRINNHOLM //  BUTIKKSJEF I OMBRUKSBUTIKKEN RE

Re

– ting du ikke trenger lenger, 
til glede for andre 
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Plen
En grønn og frisk plen er et kjennetegn på 
en fin hage. Plenen kan være ganske bløt 
når den nettopp har tint etter vinteren. 
La den derfor tørke litt opp, før du tar  
en skikkelig runde med en rake med 
ståltenner. Da får du både fjernet råttent 
løv og kvist, og ståltennene rifter opp i 
den tettpakkede jorda og slipper luft  
ned til gressrøttene. For å gi litt ekstra 
omsorg til plenen din, kan du strø over  
litt kompostjord, som du får kjøpt hos 
oss. En runde med gjødsel vil forebygge 
mose og ugress og holde plenen sunn og 
frisk. Vann gjerne plenen litt etter gjøds-
ling. Når det har vokst seg til, pass på å 
ikke klippe for kort. En helt snauklipt 
plen vil svekke veksten. Fire cm lange 
gresstrå er perfekt!

Plante nytt
Skal du plante nye planter, pass på å  
kjøpe god jord. Se også til at det er god 
drenering i bedet, så ikke plantene blir 
stående i vann og drukner etter vanning 
eller regn. Det samme gjelder når du  

skal plante i potter og krukker; legg leca- 
kuler eller stein i bunnen, så vann kan 
renne av. Planter vokser og trenger derfor 
nok plass. Når du planter, gi dem litt 
større mellomrom enn du tenker er nok, 
da er du på den sikre siden! 

Blomster hele sesongen
Velg planter og blomster som kommer 
igjen år etter år. Planlegg plasseringen i 
bedene slik at når en blomst avblomstrer 
for sesongen, så er en ny plante i blomst. 
Legger du en god plan når du planter,  
har man et bed som vil gi deg blomstrende 
glede fra vår til høst, år etter år. 

Stell 
Når det har begynt å blomstre, knip av 
visne blomster, så kommer det nye. 
Gjødsle plantene dine, og da gjerne med 
organisk gjødsel. Når du vanner, se til at 
plantene får nok vann. Selv om det har 
regnet er det ikke sikkert at fuktigheten 
har trukket langt nok ned i jorda. Prøv å 
få med røttene når du luker ugress, hvis 
ikke så kommer det fort tilbake.

INSPIRASJON INSPIRASJON

»

Mange hageplanter som spres til naturen, 
er en av de største truslene mot det  
naturlige plantelivet i Norge. I det fri, 
kan de utkonkurrere sjeldne og truede 
arter, bringe med seg skadelig sopp og  
insekter, overta store arealer og endre 
det plantelivet og jorda som opprinnelig 
var der.

Når du arbeider i hagen din, gjør deg 
kjent med hvilke planter du allerede har. 
Ta en vurdering om nye planter du vil 
kjøpe, kan være en trussel mot naturen i 
ditt område.

Rydder du i hagen, er det viktig å merke 
seg at dumping av hageavfall er forbudt  
i Norge. Lever det heller til din nærmeste 
gjenvinningsstasjon! Vet du at hage- 
avfallet ditt inneholder svartelistede  
planter, skal du pakke plantene godt  
inn i plast, før du leverer dem på gjen- 
vinningsstasjonen (foruten Lørenskog), 
slik at frø og plantedeler ikke spres.  
Ta kontakt med de som jobber på hage- 
avfallsmottaket, så får du veiledning for 
videre håndtering.

Noen ganger har man større mengder og andre typer avfall enn  
vanlig. Kanskje har du ryddet i gamle ting på loftet eller revet en 
lettvegg? Eller kanskje totalrenoverer du et hus eller så har du 
bare endelig pløyet deg gjennom kjellerboden. Grunnene til 
hvorfor vi kaster er mange, men hvor gjør vi av de store, tunge 
tingene. Tommelfingerregelen er at oppussingsavfall og store og 
tunge gjenstander ikke er restavfall, men skal leveres til en av 
våre gjenvinningsstasjoner. Kaster du grovavfall i restavfallet, 
kan du risikere at avfallet ditt ikke blir tømt. I tillegg kan det  
gjøre store skader i ettersorteringsanlegget vårt. Det sliter og 
ødelegger maskiner og transportbånd, som igjen krever tid og 
ressurser på reparasjoner og vedlikehold. Grovavfallet skal leveres 
til gjenvinningsstasjonen i gjennomsiktige avfallssekker eller løst 
på henger. Husk å sikre lasten din godt! Er du flink til å sortere, er 
det meste gratis å levere. Se roaf.no for en oversikt over hva som 
er gratis å levere, og hva du må betale litt for.

Tømme garasjen eller pusse opp? 
Grovavfall er ikke restavfall.

Eksempler på grovavfall og gjenstander som ikke 
skal kastes i restavfallet:
•  Bygge- og riveavfall (trevirke, gips, isolasjon)
•  Møbler
•  Betong
•  Tepper
•  Bilbatterier
•  Jern og metall (kjeler, stekepanner, strykejern)
•  Gardinstenger
•  Alt av tekstiler (sengetøy, duker, gardiner)
•  Bremseskiver
•  Ledninger, kabler og tau
•  Brannslokningsapparater
•  Trillebårer
•  Spader og raker

Gjenskapningen av den gamle filmklassikeren 
dreier seg om hele Norges yndlingssyssel: 
oppussing! Atle Antonsen, Ine Jansen og 
Anders Baasmo Christiansen har hovedrollene. 
Sammen skal de rive vegger, legge parkett, 
trekke kabler – og komiske konflikter oppstår 
på veien. 

I kjølvannet av filmen er ROAF med i en 
nasjonal kampanje med fokus på oppussing 
og kildesortering. Vi i ROAF vet at når 
man pusser opp blir det mye avfall. Men, 
det er ikke vanskelig å bli kvitt det på våre 
gjenvinningsstasjoner – bare sorter avfallet 
ditt, så går leveringen i en fei! 

Unngå hagerømlinger 
og svartelistede planter

Viktigst av alt: 
Kos deg med hagearbeidet og hagen din, det er godt for kropp og sjel! 

«Norske byggeklosser» 
viser oppussingens sanne side

Vil du ha kompost- 
jord og dekkflis til 
hagen din?

Rynkeroser eller nyper kan stenge lyset ute for andre arter og overtar de områdene der den slår rot. Kjempe-
bjørnekjeks og Kanadagullris vokser tett og fortrenger andre planter. Hagelupin utkonkurrerer andre planter 
og endrer jordsmonnet. 

ROAF Kompostjord er 100 prosent
fri for torv og er et miljøvennlig 
alternativ som tilfører jorda organisk 
materiale og gode næringsstoffer. 
Dekkflisen vår er laget av oppflisede 
trær levert til oss.

Ring 40 00 29 79 og hør om din 
nærmeste gjenvinningsstasjon har 
det på lager! 

Priser
Kompostjord, kr. 350 pr. kubikk (m3)
Dekkflis, kr. 350 pr. kubikk (m3)

Se roaf.no for mer informasjon.
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Det tar bare sju sekunder å sortere matavfall 
Likevel kildesorterer vi Romerikinger bare halvparten av matavfallet. 
Slik går store verdier rett i søpla. For når du sorterer, lager ROAF  
miljøvennlig biogass og biogjødsel. Med andre ord er det viktig at du 
alltid bruker sju sekunder når du kaster. Så lover vi å gjøre resten.

Klart vi har tid til å 
bruke 7 sekunder 
på miljøet.
Familien Lønseth Stangeland fra Rælingen
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