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Velkommen til ØRAS-skolen

Returselskaper, kommuner og avfalls-
selskaper er i stor grad avhengig av 
at innbyggerne har kunskaper om og 
gode holdninger til miljøvennlig 
ressursutnytting. 

Derfor er det viktig at barna også får 
disse kunnskapene og holdningene. 

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS 
(ØRAS) inviterer 4. og 10.klasse til 
Miljøstasjon Dal Skog. Her vil de få en 
spennende dag med foredag, 
konkurranser, omvisning og mye mer.

Vi gleder oss til å se mange motiverte 
og lærelystne elever, og ønsker dere 
alle velkommen til oss!

   

Med vennlig hilsen
 
Øvre Romerike Avfallsselskap IKS

Les mer på vår 
hjemmeside:

www.oeras.no

Hva sorterer vi?

ALLE TYPER KLÆR OG TEKSTILER – også det som er slitt 
eller ødelagt – leveres til UFF / Fretex retur punkter. Det 
som leveres skal være tørt og rent. Pent, lite brukt tøy kan 
også leveres til OMGJØRAS.

Husk å bruke gjennomsiktige sekker når du leverer 
BRENNBART RESTAVFALL på  gjen vinnings stasjonen. 

HAGEAVFALL 
skal tømmes ut 
av sekker. 

!

Hjemme sorterer vi fire type avfall:
- Restavfall
- Matavfall
- Plastemballasje
- Papp, papir og drikkekartonger

Men vi sorterer mye mer på Miljøstasjon Dal Skog!

FARLIG AVFALL OG EE-AVFALL 
Avfall som inneholder helse- og 
miljøfarlige stoffer, skal ikke kastes 
i vanlig  restavfall, men leveres til 
gjenvinningsstasjonen. Elektrisk og 
elektronisk avfall kan også leveres tilbake 
til forhandler. 

GLASS- OG  METALLEMBALLASJE 
Emballsje som er lagd av glass 
eller metall skal du levere til et 
returpunkt. Disse har vi over 40 
stykker av rundt om i Eidsvoll, 
Hurdal, Nannestad og Ullensaker.



Avfallssymboler

Vi har mange avfallssymboler rundt oss 
- kjenner du noen igjen og hva betyr de?

Vil dere lære mer om avfall?

Vi tar imot elever fra 4. og 10.trinn hver vår 
og høst. 

Vi avtaler dag med hver enkelt klasse etter 
at fristen for påmelding er gått ut.

Besøk: 
4.trinn: 09.15 - 12.15
10.trinn: 09.15 - 13.30 eller 09.15 - 12.15

Ta med:
• Uteklær
• Gode sko
• Matpakke
• 4.klasse: En drikkekartong med navn  

  og telefonnummer

Høres dette spennende ut?

Påmelding finner du på 
www.oeras.no/skole

Er det ikke aktuelt før til høsten/våren?
Meld dere på allerede nå.

ØRAS dekker reisekostnader.

Inne:
- Om ØRAS
- Avfall som ressurs
- Kildesortering i din kommune
- Hvordan få mindre avfall?
- Ombruk
- Gjenvinning
- Avfallsbehandling
- Konkurranser
- og mye mer!

Ute:
- Omvisning
- Deponi
- Optibag sorteringsanlegg
- Rensebasseng
- Komposteringsanlegg
- Gassanlegg
- Anleggsmaskiner
- Gjenvinningsstasjonen
- Farlig avfall
- EE-avfall
- og mye mer!

Program


