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Over 50 % 
usortert 
matavfall
Kildesortering av matavfall  
gir stor miljøgevinst

SE SIDE 2–4

Vi henter ditt 
hageavfall 
SE SIDE 5

Påskens 
åpningstider og 
tømmedager
SE BAKSIDEN



50 % av  
matavfallet  
blir ikke  
kildesortert
Visste du at over halvparten av 
matavfallet i Follo IKKE blir lagt i de 
grønne posene? Det er mange tonn med 
matavfall som kunne blitt omdannet til 
biogass og biogjødsel.



250 METER
=

H verdagen kan være travel for mange av oss, og 
det er mye vi burde bruke tid på. Heldigvis tar 
det ikke lang tid å kildesortere matavfall i den 
grønne posen. Faktisk har vi forsøkt å måle tiden, 

og funnet ut at vi bruker under ett minutt ekstra per dag. Og 
det har vi vel tid til, for å gjøre en viktig innsats for miljøet?

Dersom alle tenker at det ikke er så farlig med egen innsats, 
så blir det til sammen ganske dårlig. Faktisk er innbyggere i 
Follo litt dårligere enn en del andre områder til å kilde sortere 
mat avfall. Og det vil vi vel ikke ha på oss?

HVA SKJER VIDERE MED MATAVFALLET?
Matavfall blir til biodrivstoff til renovasjonsbilene våre og til 
busser i kollektivtrafikken. I tillegg blir det laget biogjødsel, 
som brukes i landbruket for å produsere ny mat. 

VISSTE DU AT ...

våre renovasjons biler går på biogass 
fra ditt matavfall? Renovasjonsbilen 
kan kjøre 250 meter på innholdet i  
en grønn pose.

Trenger du råd og hjelp  
til å komme i gang?
Vi kan gi deg tips om gode løsninger for 
kildesortering av matavfall hjemme hos deg 

Ta kontakt med kundeservice  
– vi hjelper deg gjerne.
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Slik får du flere  
grønne poser
Når du trenger flere grønne poser, er dette enkelt å få tak i, uansett om du har egne  
avfallsbeholdere utenfor din bolig, eller felles avfallsbeholdere i borettslag/sameie.

Felles avfallsbeholder
Borettslag og sameier med felles 
avfalls beholdere har tilbud om en 
egen kasse eller skap.  
Beboerne kan forsyne seg med poseruller 
etter behov. Follo Ren fyller på skap og 
kasser når dere gir beskjed til oss. 

Har ikke ditt borettslag/sameie fått i gang 
distribusjon av grønne poser ennå?  
Ta kontakt med oss på kundeservice  
på e-post post@folloren.no, eller ring  
tlf: 90 80 40 10.

Egen avfallsbeholder
Har du egne avfallsbeholdere knyt-
ter du en pose på håndtaket til 
beholderen. Renovatøren vil legge igjen 
en rull med grønne poser ved neste tøm-
ming. Dersom du trenger to ruller, knytter 
du på to poser på beholderen. 

Du kan også få tak i flere grønne poser 
på våre gjenvinnings stasjoner og på 
servicetorget på rådhuset i din kommune.

NYHET!

Nå brukes dine tallerkener 
og ditt gamle toalett til nye 
produkter. Les mer på folloren.no
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Få hentet 
hageavfallet 
hjemme
Lei av å kjøre til gjenvinningsstasjonen for å levere hageavfall? 
Follo Ren tilbyr henting av hageavfall hjemme hos deg. 
Abonnementstjenesten koster fra 690,– per sesong.

H enting av hageavfall er en betalt ekstratjeneste, som du bestiller hvis du 
ønsker. Bestilling kan gjøres enkelt via våre nettsider eller ved å kontakte vår 
kundeservice.

SLIK FUNGERER DET
Etter bestilling av tjenesten får du en egen avfallsbeholder, hvor du kan kaste hage-
avfall. Beholderen blir tømt hver 4. uke i sommersesongen fra mai til og med oktober. 
Beholderen plasseres hvor du måtte ønske, på din eiendom. På tømmedag trilles den 
frem til veikanten. Oversikt over tømmedagene står i appen Min Renovasjon. Her 
kan du også få varsling i forkant av tømmedag, som en påminnelse om å trille frem 
beholderen.

TO STØRRELSER
Det er to ulike størrelser på avfallsbeholderen å velge i mellom: 240 liter eller 370 liter. 
En 240 liter beholder tilsvarer ca 2,5 søppelsekker og en 370 liter beholder tilsvarer 
ca. 4 søppelsekker.

Uavhengig av hvilken størrelse du velger på beholderen, kan du i tillegg sette ut en bunt 
med kvister og grener ved siden av hageavfallsbeholderen

HVA KAN KASTES  

I BEHOLDEREN?

JA TAKK

 � Planterester
 � Gress
 � Løv
 � Kvister
 � Nedfallsfrukt
 � Avskårne blomster

NEI TAKK
 � Plastposer og sekker
 � Jord
 � Stein
 � Grus
 � Leca og betong
 � Grener over 5 cm diameter  

og over 1,5 meter i lengde.

PRISER

Sesongabonnement  
1. mai til 31. oktober:

240 liter  690,– (inkl. mva.)

370 liter  850,– (inkl. mva.)

BESTILLING

Bestill tjenesten på
folloren.no/hageavfall
eller ring oss på 90 80 40 10

Tjenesten kan også bestilles  
av borettslag og sameier.
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Miljøvennlig jord:  
Kvalitet til blomstene
Hagesesongen er her og endelig kan vi nyte vakre planter og blomster utendørs. Det betyr også 
at jakten på god kvalitetsjord har startet for mange. Nå får du kjøpt miljøvennlig og 100 % torvfri 
blomsterjord på våre gjenvinningsstasjoner. Jorden er produsert av kompostert hageavfall.

T orvfri blomsterjord er et miljøvennlig produkt som bidrar 
til å gi blomstene bedre tilgang til næringsstoffer. Vanlig 
hagejord inneholder som oftest en god del torv som 
er hentet fra torvmyrer. Dette bidrar til ødeleggelse av 

myrer, samt utslipp av karbonlagre i myra. Når torven graves ut og 
brukes i hagejord, frigjøres karbonet i form av klimagassen CO2. 

I tillegg holder torv dårlig på næringsstoffene i jorden, noe som gjør 
at man må gjødsle ofte for å tilføre næring i jorden. I den torvfrie 
blomsterjorden fra Grønn Vekst er torven erstattet med naturlig 
vulkansk stein. Dette sørger for et rikt mikroliv og optimal drener
ing i jorden. Jorden er produsert av kompostert hageavfall fra våre 
gjenvinningsstasjoner.

100 % TORVFRI  
BLOMSTERJORD
PRIS: 80,- pr sekk (20 liter)
Kan kjøpes på våre gjenvinningsstasjoner

Ideell for planting av blomster og planter 
i krukker, blomsterkasser, bed etc. 
Produsert i Norge av Grønn Vekst.
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OM KORONASITUASJONEN

FOLLO REN INFORMERER 

Vår oppgave med innsamling av husholdningsavfall er en samfunnskritisk oppgave, derfor tar vi 
smittevern på alvor. Det spesielt viktig at vi til enhver tid følger retningslinjer fra helsemyndighetene.  
Du vil alltid finne oppdatert status for våre tjenester på våre nettsider. Her finner du også 
smittevernreglene som du må følge når du besøker oss.

Stor pågang på 
gjenvinningsstasjonene
Som et smitteverntiltak har vi en begrensning på hvor mange kunder som kan være inne på 
stasjonene samtidig. Dette vil føre til økt ventetid og lengre køer på våre gjenvinningsstasjoner. 
Dette gjelder spesielt på lørdager og på våren, hvor vi vanligvis har stor pågang. Vi minner om 
at vi har gode åpningstider i hverdagene også. 

ÅPNINGSTIDER:

Man–tors: 08:00–20:00
Fredag: 08:00–15:00
Lørdag: 09:00–15:00

Webkamera
Vi har installert webkamera ved innkjøringen til hver gjenvinnings-
stasjon, slik at du kan sjekke køen før du reiser. Ved lang kø kan det 

være en idé å utsette turen til en annen dag eller dra til en av våre 
gjenvinningsstasjoner med mindre kø. 

 Sjekk køen på våre nettsider: folloren.no/webkamera

TIPS NÅR DU SKAL BESØKE GJENVINNINGSSTASJONEN

• Gjenvinningsstasjonene kan bli stengt på kort varsel.  
Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon.

• Sjekk køen på gjenvinningsstasjonene før du reiser: 
folloren.no/webkamera

• Vi oppfordrer til bruk av bankkort med kontaktløs betaling, 
eller betaling via Vipps.

• Ta med ditt adgangsbevis. Vi kan kun ta imot privatkunder 
fra våre kommuner (Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås).

• Hold minst 1 meter avstand fra andre kunder og våre ansatte.

• Hold deg hjemme hvis du er syk eller har symptomer 
på sykdom.
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OFFENTLIG  
INFORMASJON

Endringer i tømmedager
På grunn av høytidsdager i forbindelse med påsken og våren, vil det bli  
endringer i tømmedager for restavfall og papir for enkelte husstander.  
Appen «Min Renovasjon» skal varsle på riktig tømmedag.

Din ordinære tømmedag Endres til følgende tømmedag

Mandag 29. mars Lørdag 27. mars

Tirsdag 30. mars Mandag 29. mars

Onsdag 31. mars Tømming enten mandag 29. mars eller tirsdag 30. mars*

Torsdag 1. april Tirsdag 30. mars

Fredag 2. april Onsdag 31. mars

Mandag 5. april Tirsdag 6. april

Tirsdag 6. april Tømming enten tirsdag 6. april eller onsdag 7. april*

Tirsdag 11. mai Tømming enten mandag 10. mai eller tirsdag 11. mai*

Onsdag 12. mai Tirsdag 11. mai

Torsdag 13. mai Onsdag 12. mai

Fredag 14. mai Ingen endringer

Mandag 17. mai Tirsdag 18. mai

Tirsdag 18. mai Tømming enten tirsdag 18. mai eller onsdag 19. mai*

Mandag 24. mai Tirsdag 25. mai

Tirsdag 25. mai Tømming enten tirsdag 25. mai eller onsdag 26. mai*

*Følg med i appen Min Renovasjon for å se hvilken dag som gjelder for din adresse. 

Åpningstider 
I forbindelse med høytidsdager 
for påsken og våren blir det 
enkelte endringer i åpningstider 
for både gjenvinningsstasjonene 
og vår kundeservice.

Gjenvinningsstasjonene

31. mars 08–15

1. april Stengt

2. april Stengt

3. april 09–15

4. april Stengt

5. april Stengt

1. mai Stengt

13. mai Stengt

17. mai Stengt

24. mai Stengt

Kundeservice

31. mars 08–12

1.–5. april Stengt

13. mai Stengt

17. mai Stengt

24. mai Stengt

Min Renovasjon – varsling før tømmedag
Appen Min Renovasjon gir deg tømmekalender og varsling før tømmedag. 
I tillegg finner du nyttig informasjon om kildesortering, gjenvinningsstasjoner 
og oversikt over miljøpunkter i ditt nærområde

MELD FRA OM AVVIK
Du kan melde avvik til Follo Ren direkte fra appen. Her kan du blant annet inn manglende tømming, ødelagt 
beholder og forsøpling på miljøpunkt. Klikk på Meldinger til Follo Ren, velg passende avvik, fyll ut informasjon 
og legg ved bilde om ønskelig.

ADMINISTRASJONEN

Follo Ren IKS
Kveldroveien 4
1407 Vinterbro

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

GJENVINNINGSSTASJONER

Bølstad gjenvinningsstasjon
Kongeveien 100, Ås

Teigen gjenvinningsstasjon
Midtveien 462, Nesodden

Oppegård gjenvinningsstasjon
Sofiemyrveien 8, Oppegård

www.folloren.no
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