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Våropprydding  2017 

Kommunen gjennomfører sin tradisjonelle våroppryddingsaksjon i uke 19. 

Søppel som i løpet av vinteren er blitt henslengt langs veger, gangveger, lekeplasser etc. skal 

plukkes opp igjen.  Til denne dugnaden må vi igjen be om hjelp fra skoler, velforeninger og 

andre som vil ta i et tak for å gjøre omgivelsene hyggeligere. 

 

Organiseringen følger samme mønster som ved tidligere års aksjoner. 

 

Ryddeoppgavene fordeles etter følgende ansvarsområder: 

 

NANNESTAD: 

Nannestad videregående  

skole:  Områdene rundt skolen og idrettshallen.   

 Gang/sykkelveg langs Smedstuvegen.  

Nannestad U-skole: Teievegen 

 Områdene rundt ungdomsskolen, Ekerbygningen og kommune- 

 huset. 

 Gang/sykkelvegen opp til sykehjemmet 

 

Preståsen skole: Skoleområdet m/gangveger og busslommer 

 

Velforeninger og andre: Lekeplasser og øvrige områder etter egen vurdering 

 

MOREPPEN: 

Velforeningen: Grasmogreina  

 Øvrige områder etter egen vurdering 

 

Avinor: Gml. rv. 174 sørover fra rundkjøringen til gamle terminalbygget  

 + Kneppefeltet 



  

 

 

                            

MELBYBYEN: 

Velforeningen: Hele foreningens område etter egen vurdering 

 

ELTONÅSEN: 

Eltonåsen skole: Området rundt skolen og barnehagen 

 

Velforeningen og andre: Områder etter egen vurdering 

 

ÅSGREINA: 
Kringler Slattum skole: Skoleområdet, Austaddalsvegen t.o.m. Jahrtunet, 

 Stordammen og vegen opp dit. 

 

Velforeninger og andre: Slattumhagen og øvrige områder etter egen vurdering. 

 

HOLTER: 
Fivillighetens hus  

(gamle Løken skole): ”Skoleområdet”, gang/sykkelveg ned til Holter meieri, 

 områdene ved Gulbrandsrud, Holter meieri og  

 eventuelt Vestlykkja (avtales med Velforeningen) 

 

Velforeninger og andre: Øvrige områder etter egen vurdering og avtale med  

 Frivillighetens hus. 

 

MAURA: 
Maura skole: Skoleområdet, gang/sykkelvegen til Maurakrysset, 

 Holkebyvegen, Nordåsvegen 

 

Velforeninger og andre: Øvrige områder etter egen vurdering 

 

STENSGÅRD 

Stensgård grendehus Foreningens nærområde etter egen vurdering. 

 

SANDSNESSETER 
Sandsnesseter andelslag: Foreningens nærområde etter egen vurdering og i samarbeid 

 med idrettslaget. 

 

Rydding langs riks- og fylkesveger: 

Vegvesenet organiserer selv ryddeaksjon langs riks og fylkesveger. 

 

Emballasje: 
Oppsamlet søppel skal som hovedregel legges i søppelsekker. 

ØRAS krever at søppel leveres i gjennomsiktige sekker.  Dette for å kontrollere at det ikke 

kommer inn miljøfarlig avfall sammen med avfallet.   

Sekker fås utlevert ved henvendelse til servicekontoret i kommunehuset.   

 

Innkjøring av sekker: 

Fylte sekker plasseres i innsamlingsområdet på lett tilgjengelige steder for renovasjonsbilen.   

Beskjed om plassering av sekker formidles til servicekontoret, tlf. 66105000. Sekkene blir samlet 

inn og kjørt til Miljøstasjon Dal skog torsdag 11. mai. Søppelplukking må derfor være avsluttet 

onsdag 10. mai. 

 



  

 

 

Mottak på Miljøstasjon Dal skog: 

Dersom noen ønsker å levere til Miljøstasjon Dal skog selv, må de ha med en rekvisisjon fra 

kommunen for å få levert gratis utover de vanlige prisene.  Rekvisisjon kan fås på 

servicekontoret.   Rekvisisjonsavfall leveres kun i vanlig åpningstid 07.oo – 17.oo. 

Kildesortert avfall inntil 3 m
3
 og 2 gjennomsiktige sekker kan leveres gratis fra private.  Øvrige 

priser går fram av ØRAS’ hjemmeside.   

 

Miljøstasjon Dal skog har følgende åpningstider: 

Mandag – tirsdag - onsdag – fredag: kl. 07.00 – 17.00 

Torsdag:  kl. 07.00 – 20.00 

Lørdag:  kl. 09.00 – 15.00     

 

Mottak for hageavfall i Bahus: 

Også i år er det hageavfallsmottak i Bahus ved gamle renseanlegget med følgende åpningstider: 

 

Mandag-tirsdag-onsdag-fredag kl. 07.00 – 15-00 

Torsdag:  kl. 07.00 – 21.00 

Lørdag:  kl. 07.00 – 15.00 

 

Vegen til Bahus er avstengt med bom utenom åpningstidene. Bommen åpnes og lukkes 

automatisk. Mottaket er beregnet for husholdninger, og det skal kun leveres rent hageavfall, 

ikke store trær, svære røtter, jord, stein etc.  Diameter på stammer og greiner skal ikke overstige 

10 cm. Hageavfall som bringes i sekker skal tømmes ut på mottaket. Større leveranser henvises 

til Miljøstasjon Dal skog. 

 

Unngå hagerømlinger  

Hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet. 

Villfyllinger er en av de viktigste årsakene til spredning av hageplanter. De artene som gjør størst 

skade i Nannestad er kjempespringfrø, parkslirekne, kanadagullris og lupiner. For å hindre at 

hageplanter spres i naturen er det viktig at disse leveres ØRAS i tette gjennomsiktige plastsekker 

(ikke bruk retursekker for plastemballasje). Dette er gratis og artene forbrennes. Mer informasjon 

finnes i brosyren «Hagerømlinger. Fra prydplanter til svartelistearter» som er søkbar på 

internett.  

 

Lykke til med våroppryddingen – og på forhånd TAKK FOR INNSATSEN! 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bente Yvonne Moe Huseby 

virksomhetsleder kommunal drift     Astrid Aamodt 

rådgiver 

 
 

Kopi til: 

Norsk Gjenvinning Renovasjon AS Grasmovegen 1 2030 NANNESTAD 

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS Ørasvegen 85 2054 Mogreina 
 
 

Intern kopi: 

Nora Schjøll Kommunal drift 

Anne Kari Sørlie Julsrud Dokument og service 

 


