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SAMMEN FOR ET GRØNNERE FOLLO - ET MAGASIN FRA FOLLO REN

Gratis mottak
av juletrær
Du kan levere juletrær og
gavepapir gratis til alle våre
gjenvinningsstasjoner.

Endringer i julen

Unngå matsvinn

Informasjon om endring i
tømmedager og åpningstider i
forbindelse med jul og nyttår.

Gode oppskrifter på restemat og
tips til sortering av matavfall i den
grønne posen.
s. 4

s. 3

OFFENTLIG INFORMASJON

RESSURS

GAVEPAPIR
Gavepapir skal sorteres som restavfall. Årsaken til
dette er at mesteparten av gavepapiret som selges
i dag er av en kvalitet som gjør at det ikke kan
gjenvinnes sammen med annet papir. Gavepapiret
inneholder ofte store mengder fargestoffer og leire,
og lite papirfibre. Dette gavepapiret gjør best nytte
for seg i restavfallet, som forbrennes og danner
fjernvarme og elektrisitet.
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Gråpapir, kraftpapir og avispapir er gode og
miljøvennelige alternativer til det vanlige julepapiret.
Gavene kan dekoreres med tegninger, flotte bånd
eller hyssing. På julaften kan dette papiret sorteres
og kastes sammen med annet papiravfall. Da blir
det gjenvunnet til nye papirprodukter.

Endringer i forbindelse
med jul og nyttår
ENDRING I TØMMEDAGER

Åpningstider
Gjenvinningsstasjonene
23. og 24. desember

stengt

1. og 2. juledag

stengt

Romjulen (ons–fre)

08.00–14.00

På grunn av helligdager i jul og nyttår vil det bli enkelte
endringer i tømmedager for restavfall og papir.

30. og 31. desember

stengt

nyttårsdag

stengt

Appen «Min Renovasjon» vil være oppdatert med endringene
i tømmedager.

Vanlig åpningstid fra tirsdag 2. januar
klokken 08.00–20.00.

Din ordinære tømmedag:

endres til følgende:

mandag 25. desember

tømmes lørdag 23. desember

tirsdag 26. desember

tømmes onsdag 27. desember

onsdag 27. desember

enkelte husstander vil få tømming
torsdag 28. desember

torsdag 28. desember

ingen endring

fredag 29. desember

ingen endring

mandag 1. januar

tømmes tirsdag 2. januar

tirsdag 2. januar

enkelte husstander vil få tømming
onsdag 3. januar

Du kan levere juletrær og gavepapir gratis
til våre tre gjenvinningsstasjoner. Mange får
også mer papp-emballasje enn vanlig i julen.
Dette kan leveres gratis til gjenvinnings
stasjonen, eller buntes og settes ved siden
av papirbeholderen på tømmedag.

Husk at vi IKKE tar imot fyrverkeri
og andre eksplosiver.

Kundeservice

HUSK Å MÅKE OG STRØ FRAM TIL BEHOLDEREN VED BEHOV.

Mye avfall i julen?
HUSK AVGIFTSBELAGTE
EKSTRASEKKER FRA FOLLO REN
I forbindelse med jul og nyttår blir det ofte ekstra mye avfall.
Husk også at de fleste typer julepapir skal sorteres som restavfall.
En mulig løsning er å benytte ekstrasekk fra Follo Ren merket
med «avgift betalt». Sekkene koster 50 kroner per stykk. Prisen
inkluderer innsamling, transport og behandling av det ekstra
avfallet. Ekstrasekken settes ved siden av avfallsbeholderen
på tømmedag. Det skal ikke legges grønne matavfallsposer i
ekstrasekken. Matavfallsposene må legges i restavfallsbeholderen
for å bli sortert riktig når de kommer fram til sorteringsanlegget.

HVOR KAN MAN
KJØPE EKSTRASEKKER ?
Ekstrasekker kan kjøpes hos 45 utsalgssteder i våre kommuner,
eller på våre tre gjenvinningsstasjoner. Oversikt over utsalgssteder
finner du på våre nettsider www.folloren.no, eller ring vår
kundeservice tlf: 90 80 40 10 for mer informasjon.

23. desember

08.00–15.30

Romjulen (ons–fre)

09.00–14.00

Vanlig åpningstid fra tirsdag 2. januar
klokken 08.00–15.30

Follo Ren har fått
nytt telefonnummer
Det nye nummeret er…

90 80 40 10
Selv om Follo Ren har hatt vanlig lav takst på sitt 5-sifrede telefon
nummer, har enkelte teleselskaper tatt seg godt betalt for samtaler
til slike numre. Dessverre har ikke teleselskapene ønsket å endre på
denne praksisen, og det har ført til at Follo Ren har gått til anskaffelse av et nytt 8-sifret telefonnummer som sitt nye hovednummer.
I all kommunikasjon framover vil det nye telefonnummeret brukes.
Likevel vil det i en del informasjonsmateriell som er produsert før
september fortsatt stå det gamle 5-sifrede telefonnummeret.
Informasjon på våre nettsider, facebook, telefonkatalogen,
gule sider m.fl. skal nå være oppdatert.
Det gamle telefonnummeret er fortsatt i drift ut året.
03/17 Ressurs | Follo Ren
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Unngå matsvinn

– gode oppskrifter på restemat
Julen innebærer forhåpentligvis mye god mat og godt samvær med
familie og venner. I den forbindelse kan det bli mye matrester igjen.
Her kommer tre oppskrifter til inspirasjon for å få brukt matrestene
slik at det ikke går i matavfallet.

FOTO: MATPRAT

FOTO: MATPRAT

Glasert ribbe på toast

Julewraps

VANSKELIGHETSGRAD: ENKEL | TID: UNDER 20 MIN

VANSKELIGHETSGRAD: ENKEL | TID: UNDER 20 MIN

Har du ribbe igjen fra middagen? Da kan du glasere

Potetlomper med julepølse og fargerike grønnsaker er

den med en herlig soyaglaze, riste en bit med toast og

en knallgod og superkjapp rett som hele familien vil like.

servere med spirer. Det er enkelt, raskt og veldig godt!

Varier retten med de grønnsakene du har for hånden
og bytt gjerne ut salsasausen med en god sennep!

INGREDIENSER:

SLIK GJØR DU:

4 porsjoner

1. Skjær ribben i tynne biter og
varm den opp i ovnen på 150 °C
i ca. 10 minutter. Bland sammen
soyasaus og hoisinsaus (fås i
vanlige dagligvareforretninger) og
hell over ribben når den er varm.

Glasert ribbe:
800 g stekt ribbe
2 ss soyasaus
2 dl hoisinsaus
8 skiver brød
1 ss smør

2. Stikk ut ringer av brødet med et
kjøkkenglass. Rist brødet og ha
på smør.

1 pk karse

3. Bland sammen spirer med salt,
pepper og olivenolje.

1 pk rød shiso eller
annen bladsalat

4. Legg spirene på det ristede
brødet og topp med ribbe.

1 pk sukkerertspirer

1⁄4 ts salt
1⁄4 ts kvernet pepper
1 ts olivenolje
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INGREDIENSER:

4 porsjoner
500 g medisterpølse
2 ss olje til steking
1 beger rød
cherrytomat
1 pk ferdigkuttet
salatblanding
1 boks hermetiske
maiskorn, liten boks
2 dl lettrømme
1 glass lite salsa
8 stk lefse eller
avlang lompe

SLIK GJØR DU:

1. Del pølsen i fire, så i to på langs
og fjern skinnet. Skjær hver
halvdel i tynne skiver på skrå.
2. Stek pølsebitene i en
stekepanne med olje på middels
varme til de får en gyllen farge.
3. Fordel salat, mais, halve tomater
og rømme på lefsene. Ha på
pølser og salsa, brett sammen og
server.

Husk å kaste
alt matavfall i den
grønne posen
Med mye mat i julen blir det også mye
matavfall. Vi oppfordrer alle til å spise opp
maten sin og forsøke å utnytte matrestene
på best mulig måte. Likevel er det enkelte
ting som er matavfall.
FOTO: MATPRAT / KIM HOLTHE

Kalkungryte med
karri og kokos
VANSKELIGHETSGRAD: ENKEL | TID: UNDER 20 MIN

Uten å skryte; Denne gryteretten er verdens
beste! Kalkunfilet kan eventuelt erstattes

I julen blir det også brukt oljer til steking og baking, og vi spiser
en del fet mat. Spørsmålet blir hvor vi gjør av matfettet og
matoljen som blir igjen?
Matfett som stivner kan skrapes ut og kastes i den grønne
posen. Mindre mengder matolje og frityrolje kan tørkes opp
med husholdningspapir og kastes i den grønne posen. Har du
litt større mengder kan dette helles på en tom melke- eller
juicekartong. Kartongen teipes godt igjen og kastes i den
grønne posen.

med kyllingfilet.
INGREDIENSER:

SLIK GJØR DU:

3 porsjoner

1. Skjær kalkunfileten
først i skiver og så i
strimler. Stek dem gylne
i smøret og dryss over
paprikapulver. Tilsett
hvitløk, kokosmelk og
karripasta. Senk varmen
og la det hele småkoke
i ca 8–10 minutter.

400 g kalkunfilet
2 ss flytende margarin
2 ts paprikapulver
ca. 4 dl lett kokosmelk
2 båt finhakket hvitløk
2 ts karripasta
4 stk strimlet vårløk
2 stk strimlet gul paprika
200 g skivet østerssopp
1⁄2 stk lime
salt og kvernet pepper
frisk koriander

2. Fres grønnsaker og sopp
raskt i litt olje og tilsett
dem så i gryten. Smak til
med litt limesaft, salt og
pepper.
3. Dryss over frisk koriander
og server med jasminris
og gjerne focaccia-brød.

VI MINNER OM
FØLGENDE:

Matavfall

som skal i den grønne posen:
 Matrester
 Matfett, matolje og frityrolje
 Skall fra frukt, nøtter,
egg og reker
 Skrell og skrotter fra
frukt og grønnsaker
 Bein fra kjøtt, fisk og kylling
 Kaffegrut med og uten filter
 Teposer
 Tørkepapir og servietter som
er tilgriset av matrester

Ikke matavfall

som skal sorteres som restavfall:









Grus, sand og jord
Hageavfall
Avskårne blomster
Potteplanter
Kattesand
Bleier og bind
Matavfall i emballasje
Aske, sneiper og snus

Oppskriftene er hentet fra www.matprat.no
03/17 Ressurs | Follo Ren
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Reparabel
– Nesoddingen som gir
gamle stoler nytt liv
Kristoffer Nokken, mannen bak REPARABEL,
mener at alt for mange containere blir fylt opp
med gamle lenestoler som har blitt erstattet
av nye så fort folk har sett seg litt lei på dem.
Grunnene til å kassere en lenestol kan være at
fargen eller fasongen er feil, eller at stolen er
litt slitt eller ødelagt.

I

en kjellerstue ytterst på Nesodden sitter Kristoffer
Nokken (36) bak en symaskin og syr på trekket til det
som skal bli en pute. Det hele startet som en hobby
for noen år siden. Han hadde et par gamle stoler
som trengte en real oppgradering, og sammen med en
generell interesse for gamle møbler, bestemte han seg
for å ta saken i egne hender. Helst ville REPARABEL
reddet alle stoler og hele verden, men han har måttet
nøye seg med det nest beste – han gir noen gamle
lenestoler en ny sjanse, og snyter gjenvinningsstasjonene
for et par porsjoner avfall. Etter å ha fikset sine egne
stoler, tok han noen oppdrag for venner før han fikk tak
i noen gamle stoler som han reparerte og solgte på Finn.
Den selvlærte stolreparatøren hadde tjent sine første
kroner på hobbyen sin.

Nye stoltrekk blir sydd nøyaktig etter mål.
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Kristoffer har alltid hatt en interesse for miljø og
gjenbruk, og reparasjon av gamle stoler er hans
positive miljøbidrag. Ikke bare redder han en stol fra
å bli avfall på en gjenvinningsstasjon, han gjør også
en kunde fornøyd og reduserer miljøbelastningen fra
nyproduksjon bitte litte grann. Reparasjonen tar alt
fra tre dager til over en uke og går i flere faser. Først
blir stolen tatt fra hverandre. Så går han igjennom hva
som kan brukes videre og hva han må frakte til Teigen
gjenvinningsstasjon. Materialer som ikke har tålt tidens
tann erstattes av nye. De delene som kan reddes blir
pusset ned, limt og spikret. Til slutt blir det montert puter
og trekk, før stolen så blir satt sammen igjen. Han er

Det er ikke så vanskelig.
Det er bare å ta fra
hverandre stolen del for
del, erstatte og reparere det
som er ødelagt og så sette
stolen sammen igjen. Trikset
er bare å huske i hvilken
rekkefølge man plukket i fra
hverandre stolen».
KRISTOFFER NOKKEN

opptatt av at stoffene han selv velger skal være av god
kvalitet og at de aller helst skal være svanemerket. Norsk
ullstoff fra Lillehammer er favoritten. «Det fine med
denne jobben er at jeg gjør alt selv og er involvert i hele
prosessen fra valg av materialer til montering. Dermed
kan jeg stå inne for produktet jeg leverer».
Mye har skjedd siden Kristoffer solgte sine første stoler
på Finn. Han likte arbeidet så godt at han bestemte
seg for å gjøre det til en deltidsjobb, ved siden av å
være lærer. For to års tid siden etablerte han derfor
enkeltmannsforetaket REPARABEL. Gjennom sin
Instagram profil og salg på Finn fant han sine kunder,
hovedsakelig i Oslo og på Nesodden. Arbeidet hans
er todelt; han reparerer stoler for kunder ut ifra deres
preferanser og reparerer stoler han selv har fått tak i for
så å legge dem ut for salg. Han mener selv at det har
blitt mer populært med gjenbruk, og dette er nok noe av
grunnen til at han i våres kunne slutte i jobben som lærer
for å drive med reparasjon på fulltid. Hobbyen har utviklet
seg til å bli et levebrød. «Det er ikke akkurat en gullgruve»
sier han mens han smiler, «men jeg bidrar i hvert fall til å
redde verden litt gjennom å gjøre en jobb jeg elsker».
Ønsker du å se mer av REPARABELs arbeid, besøk
nettsiden hans www.reparabel.no eller søk opp
REPARABEL på Instagram.
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OFFENTLIG
INFORMASJON

Har du ikke
mottatt
startpakken?
Startpakken består av grønne poser til matavfall, en kurv til
kjøkkenskapet og mer informasjon om løsningen. Dersom
du ikke har mottatt denne startpakken kan du kontakte
oss på e-post: post@folloren.no, på tlf: 90 80 40 10, eller
fylle ut skjemaet «bestill matavfallskurv» på våre nettsider
www.folloren.no. Startpakker kan også hentes på våre
gjenvinningsstasjoner.

Har du hybel eller sekundær leilighet?
Da trenger du kanskje en ekstra matavfallskurv
og flere grønne poser. Du får flere kurver på våre
gjenvinningsstasjoner, eller ved å fylle ut skjemaet
«bestill matavfallskurv» på www.folloren.no.

Hvordan får jeg tak
i flere grønne poser?

Jeg trenger
ikke kurven

Når du trenger flere grønne poser, er dette enkelt og greit. Har du egne avfallsbeholdere,
knytter du en pose på håndtaket til beholderen, eller henger ut skiltet «jeg trenger flere
poser». Renovatøren vil legge igjen en rull med grønne poser ved neste tømming. Dersom
du trenger to ruller knytter du på to poser på håndtaket. Du kan også få tak i flere grønne
poser på våre gjenvinningsstasjoner og på servicetorget i din kommune.

De aller fleste har nå tatt de grønne
posene til matavfall i bruk. Mange har
allerede flotte kildesorteringsløsninger
på kjøkkenet, og har ikke behov for
matavfallskurven. Har du en kurv
du ikke bruker, kan denne settes
på restavfallsbeholderen ved neste
tømming. Våre renovatører tar med
seg kurven, slik at den kan deles ut til
noen andre.

Borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere vil få tilbud om eget eske
med grønne poser, slik at det skal være lett tilgjengelig for alle beboere.
Informasjon er sendt ut til alle styrer og kontaktpersoner.
Har ikke ditt borettslag/sameie mottatt informasjon?
Ta kontakt med vår kundeservice på e-post: post@
folloren.no, eller tlf: 90 80 40 10.

ADMINISTRASJONEN

GJENVINNINGSSTASJONER

Follo Ren IKS
Kveldroveien 4
1407 Vinterbro

Bølstad gjenvinningsstasjon
Kongeveien 100, Ås

Oppegård gjenvinningsstasjon
Sofiemyrveien 8, Sofiemyr

www.folloren.no

BODONI

Tlf: 90 80 40 10
E-post: post@folloren.no
www.folloren.no

Teigen gjenvinningsstasjon
Midtveien 462, Nesoddtangen

