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Pressemelding    
 
Omlegging av tømmeruter på Øvre Romerike 
 
Fra 1. oktober 2020 vil mange abonnenter i Hurdal, Nannestad og Ullensaker få en endring 

av tømmedager for sitt husholdningsavfall. Abonnenter anbefales å bruke appen «Min 

Renovasjon» for å få oversikt over nye tømmedager.   

 

Utdaterte tømmeruter 

Etter 10-12 år med de samme innsamlingsrutene, er rutene nå overmodne for revidering.  

-Økt aktivitet innen boligutbygging og en ellers stor tilflytting er hovedårsaken til at dette må gjøres nå, 

sier Rådgiver for renovasjon og utvikling, Henry Dahl Johansen i ØRAS. Han legger til at arbeidet 

med å endre tømmerutene er i gang, og rutene blir operative fra 1. oktober.  

 

Helt nye tømmedager 

Implementering av nye ruter skjer samtidig med at Ullensaker kommune går tilbake til 14.dagers-

tømming av mat- og restavfall. 

-Vi håper at dette vil gjøre overgangen litt smidigere ute i felten, sier avdelingsleder hos NordRen, Kim 

Wennevold. Han og kundekonsulentene i ØRAS, Kaja Korslund og Cecilie Skaug Nyland regner med 

at abonnentene har forståelse for at denne endringen må gjøres.  

-Samtidig med revisjonen ser vi også behov for en bedre organisering av standplasser for beholdere 

fremover, sier Dahl Johansen. Dette vil gjelde for abonnenter som i dag har beholdere plassert der det 

er vanskelige kjøreforhold og mangel på snuplasser.  

 

Slutt med kalender-oversikt  

Samtidig forsvinner den trykte papirutgaven av avfallskalender med rutenummer og tømmedag. Nå vil 

det kun være appen «Min Renovasjon» som viser tømmedager for husholdningsavfallet. Også 

rutenumre på beholdere blir historie. Nå trenger du bare gateadressen din for å få oversikt over 

tømmedagene. I appen «Min Renovasjon» er det også mulig å legge inn varsel for tømmedag, hvis du 

er blant de som må trille frem beholderne.  Funksjonen blir også tilgjengelig fra ØRAS nettsider.  

 

Dal Skog, 16.09.2020  
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Kontaktpersoner:  
 
Rådgiver Renovasjon og utvikling, Henry Dahl Johansen, mobil 46923670, e-post: henry@oeras.no 
 
Kommunikasjonsrådgiver Kirsten Lundem, mobil 95110602, e-post: kirsten@oeras.no 
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