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Visste du at…
klær og sko som er slitt 

og ødelagt også skal leveres 
til tekstilinnsamling? Men det 

må være tørt og rent!  
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Tom Rogers 
hjørne

Hvor kaster du de hullete klærne, de gamle gardinene og de slitte skoene 
dine? Det er ikke alle som vet at dette kan leveres til UFF og Fretex. ROAF 
tar også i mot tekstiler på Skedsmo, Lørenskog og Aurskog-Høland gjen-
vinnings stasjon. I tillegg skal gjenvinningsstasjonene i Fet, Gjerdrum og 
Sørum ta i mot dette i løpet av sommeren, slik at det blir enda lettere for 
deg å få levert tekstiler. 

Klær som er for slitte til å brukes av andre, lages det blant annet pussefiller 
og isolasjon av. Har du en enslig sko, så finner de en annen sko som ligner, 
slik at en person i et fattig land kan få “nye” sko. Og husk at gardiner, hånd-
klær og sengetøy fint kan gjenbrukes eller materialutnyttes. Kaster du det 
i rest  avfallet, skaper det problemer i sorteringsanlegget, og det sendes til 
forbrenn ing med energiutnyttelse. Det er både en dyr og dårlig  løsning. 
Umoderne vesker og gamle belter kan også brukes på nytt hvis du leverer 
det til ombruk! Til og med hullete nylonstrømper kan få nytt liv, for eksempel 
som bærenett for epler og appelsiner. 

Husk at brukbare møbler, bøker, dekketøy, sykler og akebrett, også kan 
leveres gratis på gjenvinningsstasjonene på Skedsmo, Nittedal, Enebakk  
og Aurskog-Høland. 

ROAF har bygget verdens mest moderne sorteringsanlegg, men det sorterer 
IKKE ut glass! Det betyr at du må selv sortere ut glass- og metallemballasje, 
og levere til et av returpunktene våre. Kaster du det i restavfallet, ødelegger 
det både grønne poser og sliter ekstra på sorteringsmaskinene våre. Det blir 
heller ikke resirkulert. Er du flink til å sortere, blir det knuste glasset til blant 
annet reflekser!
 
God sortering!

Og husk - det du ikke lenger vil ha, kan gjøre noen andre glad! 

Vi ønsker å redusere utslipp av CO2 og vil gjerne bidra 
til mer miljø vennlig trafikk i Lillestrøm. Derfor er vi med 
og sponser bysyklene som er plassert blant annet på 
Åråsen og i Lillestrøm sentrum. I alt 50 sykler er plassert 
på bysykkelstativ ved Lille strøm stasjon, Thon hotell, 
Torvgata, Stortorget og Åråsen.  

Du får kjøpt et tredagers by-sykkel-kort for  
bare kr 10, og et årskort for kr 100. Mer  
informasjon om bysyklene finner  
du på www.bysykkel.org

God tur! 

ROAF tråkker til for miljøet! 



Åpnings tider: tirsdag 12:00–19:00, onsdag 10:00–15:00, fredag 10:00–15:00.
Adresse: Gamle Glittre vei 9–11, 1484 Hakadal. Les mer om Miljøhuset Gnisten AS på www.miljohuset-gnisten.no. 
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REDESIGN OG BRUKTBUTIKK  
– GJENBRUK PÅ SITT BESTE!
Vi i ROAF anbefaler på det varmeste en 
tur innom Miljøhuset Gnisten i Nittedal. 
Der har de en egen redesignavdeling 
som pusser opp og gir nytt liv til møbler 
og interiør, som de selger i brukt butikken. 
For det noen betrakter som skrot og lev-
erer på gjenvinningsstasjonen, forvand-
les til de herligste skatter i hendene til 
miljø- og gjenbruksteamet på Gnisten.

I bruktbutikken får man blant annet kjøpt 
møbler, interiør, servicer, glass, klær, 
bøker, leker, ski, sykler og skøyter. Med 
på kjøpet får man også tonnevis med 
inspirasjon og gode ideer.

UTEN MAT OG DRIKKE DUGER  
HELTEN IKKE
I den koselige kafeen kan man sette seg 
ned og ta en kaffe og en matbit hvis man 
ønsker. På Gnisten lager de all maten selv, 
og leverer også mat til rådhuset i Nitte-
dal, Bjertnes vgs og to barnehager. Og 
når kronprinsparet skal besøke Nitte dal 
kommune til høsten, er det Gnisten som 
skal levere maten. 

OM MILJØHUSET GNISTEN AS
Miljøhuset Gnisten er en Vekstbedrift. 
Vekstbedriftene kjennetegnes av 
arbeidsglede og entusiasme, og selv om 
arbeidstakerne på Gnisten har begrens-
ninger på enkelte områder, har de også 
spesielle styrker. De har 21 fast ansatte 
og totalt 150 deltakere som bidrar.

Miljøhuset Gnisten tilbyr en rekke 
pro  dukter og tjenester som; brukt-
butikk, gjenvinnings stasjon, grønt 
arbeid (arbeids trening på gård), kantine, 
miljø patrulje, norsk opplæring, regn skap, 
redesign, renhold og transport, for å 
nevne noe.

HER FÅR MAN GNISTEN TILBAKE
Miljøhuset Gnisten utvikler mennesker, 
gir dem et godt sted å være og hjelper 
mange inn i et ordinært arbeidsliv. Sam-
tidig produserer de varer og tjenester av 
høy kvalitet til en verdi av over en halv 
milliard i året. Er ikke dette god sam-
funnsøkonomi?

ROAF er stolt samarbeidspartner av 
Miljøhuset Gnisten, og vi er mektig 
imponert over arbeidet de gjør, med en 
arbeidsglede og yrkesstolthet det står 
respekt av. Vi skjønner godt at daglig 
leder, Aaste Føllesdal Bråthen, skryter 
av alle som bidrar til denne flotte 
arbeidsplassen!

La deg inspirere!
Velkommen til Miljøhuset
Gnisten AS i Nittedal

Aktivum i 
Rælingen og Enebakk 

produkter har også brukt-
butikker det er verdt å ta 

en tur innom!

Her finner man små skatter i hver krok…



  

En gammel olabukse 
kan f.eks. bli:
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Visste du at…
klær og sko som er slitt 

og ødelagt også skal leveres 
til tekstilinnsamling? Men det 
må være tørt og rent!  

Klær, sko, gardiner, sengetøy, duker og andre tekstiler, både hele og 
slitte/ødelagte, kan du levere til Fretex- og UFF-innsamlingsbeholdere. 
Vi har slike beholdere på Skedsmo, Lørenskog og Aurskog -Høland 
gjenvinnings stasjon, samt at Fet, Sørum og Gjerdrum vil få i løpet 
av sommeren. Det er også  plassert slike på mange parkerings plasser, 
kjøpesentre m.m.

Ombruk er både  miljøvennlig og kult!

1. Rydd i klesskapet! Mange har klær som ikke lenger brukes, som har blitt  
for små eller har feil fasong. 

2. Sy om! Mange klær kan lett sys om – og du behøver ikke være ekspert for  
å få det til! Kombiner gjerne flere klær, og sy sammen til et nytt antrekk!  
Du kan også ta av fine knapper eller glidelåser og bruke på andre plagg. 

3. Gardiner, sengetøy og andre tekstiler skal også leveres til UFF/Fretex. 
Lange gardiner og laken lager problemer i sorteringsanlegget, så husk å 
levere dette til tekstilinnsamling.

4. Slitte og ødelagte klær og tekstiler kan du levere til UFF eller  Fretex. 
Klær og tekstiler må være rene og tørre, men kan gjerne være slitt eller øde-
lagt. De som tar i mot tekstilene sorterer ut det som kan brukes om igjen. 
Resten sendes blant annet til produksjon av kluter.

5. Gi bort eller selg klær du ikke trenger. Mange har slekt og venner som 
gjerne vil arve klær. På finn.no og mange facebook-grupper kan du selge og 
gi bort klær til andre.

 

6. Sko, belter og vesker får nytt liv! Det er ikke bare klær som kan  selges, gis 
bort eller leveres til UFF/Fretex. Både hele og  ødelagte vesker, belter og sko 
får nytt liv hvis du leverer det til gjenvinning.. 

TIPS til deg! 
Hva gjør du med tekstilene 
som ikke brukes?

Tekstilinnsamling til Uff og Fretex

Er skapet ditt fullt av klær du ikke bruker? Har du 
utslitte sko og gamle gardiner i boden? Det er mange 
måter å resirkulere og gjenbruke klær på, og bidra til 
en mer miljøvennlig verden. 

... en pute

... ei veske

... eller et skjørt. Sett på en kappe 
i et annet stoff, så får du en fin 
kontrast til denimstoffet.
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Visste du at…
Om du kjøper et brukt klesplagg 
i stedet for et nytt hver måned, 
bidrar du til å spare utslipp av 
nesten 500 kilo co2 i løpet ett år 
(Fretex).

Takk til Fretex butikken i Lillestrøm for lån av klær 
til forsidebildet. Vi anbefaler på det varmeste en 
tur innom. Her kan du gjøre supre bruktfunn!

Steg 1: Dette trenger du: hattestrikk, sikker-
hetsnål, saks, skjorte og symaskin.

Steg 2: Klipp av toppen av skjorten, rett under 
der skulderen buer (husk du skal ha nok 
til å lage en nedbrett).

Steg 3: Om stoffet lett kan rakne (frynse seg), 
sy sikksakk der du har klippet for å sikre 
stoffet. Brett kanten ned ca 1 cm og 
sett nåler. (Ytterst på skuldrene kan det 
være du må lage noen små legg for at 
det skal bli jevnt).

Steg 4: Sy ned kanten, så det er plass til 
en sikkerhetsnål i åpningen, men 
etterlat en liten luke så du får inn 
sikkerhetsnålen, med strikken festet på. 
(det er lettere å føre strikken gjennom 
når man har festet på sikkerhetsnålen)

Steg 5: Fest sikkerhetsnålen i enden av 
strikken, før den inn og gjennom 
tunnellen. Når den kommer ut på andre 
siden, ta på deg toppen og stram 
strikken til der det er behagelig. Knyt 
fast og klipp av restene av strikken. 
Sy igjen åpningen du etter lot til 
strikkinnføring.

Fra døll skjorte til tipp topp!
«Jeg er og har alltid vært en sucker for klassiske og enkle skjorter, noe som har gjort 
at jeg har kjøpt alt for mange merkelige skjorter i helt feil størrelse. De har sakte 
men sikkert endt opp i en stor kurv på syrommet mitt med tema: plagg jeg kommer 
til å sy om en gang i fremtiden» skriver Jenny Skavlan på bloggen sin. 

Her er hennes oppskrift på å sy om en helt vanlig 
skjorte til en søt sommertopp: 

Bilder og tekstutdrag på denne siden er hentet fra bloggen til Jenny Skavlan: jennyskavlan.com
Foto og tekst: Jenny Skavlan og John Tøsse Kolvik



DETTE SKAL IKKE  
I RETURPUNKTENE:

Disse produktene inneholder stoffer 
som ødelegger gjenvinningsprosessen, 
og skal derfor leveres på gjenvinn-
ings stasjonen.

DETTE SKAL I 
RETURPUNKTENE:
• Syltetøyglass

• Glassflasker

• Krydderglass

• Hermetikkbokser

• Leverposteibokser

• Aluminiumsformer

• Drikkeglass

• Krystall

• Porselen

• Keramikk

• Ildfaste glass og former

• Vindusglass

INVESTERING UTBYTTE
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Husk å bruke ROAFs returpunkter 
for glass- og metallemballasje
Glass og metall kan smeltes om 
nesten i det uendelige, og blir til nye 
 produkter. I 2014 samlet vi inn 1658 
tonn glass- og metall emballasje i 
ROAF.

All innsamlet glass- og metall -
emballasje fra våre 149 returpunkter, 
sendes til Onsøy utenfor Fredrikstad. 
Der har Syklus et av verdens mest 
moderne anlegg for gjenvinning av 
glass og metall. 

Alle ønsker å ha det rent og ryddig i 
sitt nabolag. Ser du for søpling rundt 
ROAFs returpunkter, setter vi pris på 
din tilbakemelding. 

ROAF har mål om å ha et returpunkt 
pr. 1000 innbyggere og vi tar gjerne 
imot tips om nye plasseringer. Vet du 
om et egnet sted, send en e-post til: 
firmapost@roaf.no

Visste du at...
… nordmenn kaster 700 millioner glass og flasker årlig?

… norske forbrukere er blant verdens beste på kildesortering, og leverer hele 
90 prosent av glass emballasjen til  gjenvinning?

… glass- og metallemballasje som kastes i restavfallet ødelegger de grønne 
posene. Dette kan også medføre store skader på det nye sorterings anlegget.

Hjelp oss å holde det rent og 
ryddig rundt returpunktene! 

Finn ditt nærmeste returpunkt: 
gå inn på www.roaf.no/sortere og 
skriv «glassemballasje» så får du 
opp både kart og adresse.
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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:
15.00-19.00
(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

Åpningstider på  
gjenvinnings stasjonene 2015

Vi håper at ROAF-posten inneholder informasjon som både 
er nyttig og lærerik for deg, og har derfor laget en liten kon-
kurranse, med spørsmål hentet fra innholdet i ROAF-posten!
 
Klarer du å svare riktig på alle spørsmålene innen 1. juli 2015,  
er du med i trekningen av to gavekort til Lillestrøm kultursenter.

Gå inn her for å delta i konkurransen: www.roaf.no/konkurranse

Hvor godt leser 
DU ROAF-posten?

La deg 
inspirere!
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På vår hjemmeside www.roaf.no finner du informasjonen du 
er ute etter - raskt og enkelt. Vi legger fortløpende ut aktuelle 
nyheter og du finner informasjon om åpningstider, hentetider, 
priser, gjenvinningsstasjoner, returpunkter, avfallstyper, 
tjenester og mye mer. 

Gå inn på www.facebook.com/roaf.no og trykk Liker. Da 
holder du deg opp datert og mottar fortløpende nyheter og 
informasjon av betydning for deg. Du får også nyttige tips 
og råd om avfall og miljø!

Facebookwww.roaf.no

Finn det du leter etter på...

Design: Createurene.no

Trykk: 07-Gruppen

www.roaf.no

Kontakt oss!
Tlf: 07623 
e-post: firmapost@roaf.no

• Ved å knyte en grønn pose på restavfalls beholderen din, så 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 poser?
Du får tak i nye ruller med grønne poser, helt gratis: 

Neste 
utlevering 

av grønne poser til 
 fellesløsninger er  

til høsten.Har du for mange poser?
• Lever på gjenvinningsstasjon

• Lever til Servicetorget i din kommune

• Hør med naboen om de trenger poser

• Ta kontakt med vaktmester / styreleder 
som kan organisere et lager


