Informasjon til våre eierkommuner i forbindelse med jul og innkjøring

Kundesenteret i ROAF
På kundesenteret til ROAF treffer dere to blide damer, Marianne Johnsen
og Gro Elvhaug. Vi kan nås på e-post: kundesenter@roaf.no eller på
telefon 40 00 29 79
Vi ønsker et nært og godt samarbeid med alle våre eierkommuner,
og det er bare å ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe – vi hjelper
gjerne til ☺
Når situasjonen tillater det, vil vi også reise ut på besøk til alle.

Da vi ikke kan gjennomføre vårt tradisjonelle julemøte i år, følger det
litt nyttig informasjon her.

Henting av avfall julen 2020
Vær spesielt oppmerksom på:

• mange får hentet papir
•

Lørdag 19. desember

• Flere får også hentet avfallet sitt noen
dager FØR ordinær henting.

Gjerdrum, Lillestrøm, Nittedal
Ordinær
hentedag

Ny hentedag i
julen

Man. 21.
des.
Tirs. 22.
des.
Ons. 23.
des
Tors. 24.
des.
Fre. 25.
des.
Lør. 26.
des.
Søn. 27.
des.
Man. 28.
des.
Tirs. 29.
des.
Ons. 30.
des.
Tors. 31.
des.
Fre. 01. jan.

Lør. 19. des.
(papir)
Man. 21. des.
Man.21. des. eller
Tirs. 22. des.
Tirs. 22. des.
Ons 23. des.
Ingen kjøring
Ingen kjøring
Kjører som vanlig
papir
Kjører som vanlig
Tir. 29. des. eller
Ons. 30. des.
Ons. 30. des.
Tors.31. des.

Enebakk, Lørenskog, Rælingen
Ordinær
hentedag

Ny hentedag i julen

Man. 21. des.

Kjører som vanlig

Tirs. 22. des.

Man. 21. des. eller tirs.
22. des.

Ons. 23. des

Lør. 19. des. (papir)

Tors. 24. des.

Tirs.22. des.

Fre. 25. des.

Ons 23. des.

Lør. 26. des.

Ingen kjøring

Søn. 27. des.

Ingen kjøring

Man. 28. des.

Kjører som vanlig

Tirs. 29. des.

Man. 28. des. eller tirs
29. des.

Ons. 30. des.

Kjører som vanlig
papir

Tors. 31. des.

Tirs 29. des.

Fre. 01. jan.

Tors 31. des.

Åpningstider på våre gjenvinningsstasjoner Julen 2020

Vi «maser om»

• Det må være god fremkommelighet til
avfallsbeholderen
• Det må være brøytet for snø foran og
rundt beholder

• Det må strøs foran og rundt beholder
• Det må fjernes snø og is fra topplokk
• På tømmedager skal avfallsbeholderen
stå med håndtaket ut

Hvordan skal typisk
«juleavfall» håndteres?
• Lyslenker →butikk / gjenvinningsstasjonen.
• Led-stearinlys → utsalgssted / gjenvinningsstasjonen.
• Lyspærer: → butikk / gjenvinningsstasjonen.
• Stearinlysstumper: → ombruk, restavfall
• Telysholdere av plast: → restavfall
Telysholdere av metall: → returpunkt for glass- og
metallemballasje. (Eller egen beholder for de som har det)
• Vedsekknett / juletrenett:
Leveres gratis til en av våre gjenvinningsstasjoner. Dette
snurrer og kveiler seg fast i sorteringsanlegget vårt og skaper
driftsstans.

Klementiner → Grønn matavfallspose, aller helst ikke kjøp mer
enn du klarer å spise opp. skallet.
Fett fra ribbe, pinnekjøtt, julebakst, fårikål, mm.
→ La fettet bli avkjølt til det stivner, deretter i grønn
matavfallspose
Smult, frityr →
kan leveres på Skedsmo gjenvinningsstasjon som har egen
beholder for matfett. Det beste er om du heller fettet direkte i
matavfallsposen med en del mat i. Du kan også fylle opp med
brukt tørkepapir og servietter som vil trekke til seg fettet.

Juletre → Hageavfall, leveres gratis til gjenvinningsstasjonen, sammen
med juletreet kan man også levere et lass med avfall gratis.
Juletre i plast → gjenvinningsstasjoner.
Julekuler av plast og glass → restavfallet.
Glanset gavepapir og gavebånd → restavfall / gjenvinningsstasjoner.
Kan leveres gratis
Gråpapir → papir.
Merkelapper/julekort av papir → papir
Tomme glass → returpunkt
Snø- og glitterspray → farlig avfall
Batterier → utsalgssted / gjenvinningsstasjon

Digitale
kommunikasjonskanaler
roaf.no

Facebook

Gjenvinningsstasjonene
Øverst ligger åpningstider til alle våre
gjenvinningsstasjoner. Går man videre til
selve gjenvinningsstasjonen finner man
oversiktskart og veibeskrivelse, samt hva
som kan leveres og ikke.
Hentekalender
Direktesøk i hentekalenderen er
tilgjengelig på forsiden.

Aktuelt saker
Vi lager enkeltsaker om ulike temaer.
Her går vi i dybden om diverse.

Facebook

Vi legger kontinuerlig ut saker på facebook.
Der oppdaterer vi spesielt om akutte
forhold.

Er vi forsinket, eller oppfordrer vi til noe
spesielt, legger vi den kommunikasjonen
her i tillegg til på hjemmesiden.
Vi ønsker tettere samarbeid med
kommunene om denne type informasjon.
Del i vei. ☺
Har dere tips eller ønsker, send det til
Synne Mugaas; smu@roaf.no

ROAF ønsker dere en riktig
god og fredfull jul

