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VÅRRUSKEN
Oslo

VISSTE DU AT..?
Vårrusken alltid er en opptakt
til Norges nasjonaldag? Målet
med Vårrusken er at Oslos
innbyggere sammen skal ta i et

INNHOLD
3

KONTAKT

tak for å få hovedstaden til å
skinne før 17. mai.

4-5

BORETTSLAG OG VELFORENINGER

Samtidig som skoleelever,
barnehagebarn, hageeiere og
beboere i Oslo rydder sine

6

BARNEHAGER

7

SKOLER

respektive områder, starter
Oslo kommune med
vårrengjøring av veier og gater.

6-7

Vårrusken er Oslo kommunes
årlige dugnadsaksjon. Aksjonen
arrangeres hver vår.
Skoler, barnehager, borettslag,
sameier og velforeninger, samt
frivillige kan melde seg på
Vårrusken. Les om de ulike
aksjonene for flere detaljer.
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8

BYDELSRUTER
FRIVILLIGE

KONTAKT
VÅRRUSKENKONTORET:

Åpent 18. mars til 14. juni
Hverdager 08:00-15:00

telefon:
900 88 497
e-post:

varrusken@bym.oslo.kommune.no

adresse:
Iver Olsens vei 8,
0488 Oslo
nettside:
www.rusken.no
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SA M EIER ,
BORET T S L AG O G
VE L FO R EN IN GER
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Vårrusken for borettslag og velforeninger har i over
40 år vært en fast tradisjon i Oslo.
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Meld på ditt lag

Hent ryddeutstyr

Lever avfallet gratis

For å delta må man melde seg på via

Straks du har meldt på ditt borettslag,

Borettslag og velforeninger kan levere

dette skjemaet på Internett:

sameie eller velforening, kan du hente

avfall i container gratis. De må da kunne

bit.ly/1Xike4u

ryddeutstyret ditt.

fremvise en Rusken-kupong som man får

Legg merke til at man må ha et

Ryddeutstyr hentes i Iver Olsens vei

organisasjonsnummer for å melde seg

8, 0488 Oslo på Vårrusken-kontoret.

Rusken-kupongen kan benyttes i

på. Dette gjør vi for å unngå svindel.

Åpningstidene er hverdager mellom kl.

tidsrommet tirsdag 23. april til og med

08:00 og 15:00 fra og med mandag 18.

torsdag 16. mai.

Rusken tilbyr ikke containerutleie. Rusken
kan heller ikke, som kommunal etat,

mars til og med fredag 14. juni.

når man melder seg på Vårrusken.

Rusken-kupongen kan kun brukes her:

forskjellsbehandle private aktører ved å

Ryddeutstyr består av avfallssekker,

Ragn-Sells Oslo (Lørenskog)

anbefale utvalgte selskap som leier ut

engangshansker, plakater som minner

Solheimveien 101

containere.

deltakere om dugnadsaksjonen, Hunde-

1473 Lørenskog

plakater og premier til barn og unge.

Man-tors: 06:00-17:00

Påmeldte har selv ansvar for å sette seg
inn i de generelle leveringsbetingelsene
dersom man skal levere avfall. Leveringsbetingelsene kan du lese her: http://bit.
ly/2FBlq08
Lurer du på noe annet angående levering
av avfall? Ring 22 80 08 00 eller send epost til kundesenter@ragnsells.no

Fredag: 07:00-16:00
Ditt borettslag eller din forening kan få

Tlf: 22 80 08 00

opp mot 50 avfallssekker. Disse får man
gratis ved påmelding. Det selges ikke

Rusken-kupong har tidligere vært brukt

avfallssekker utover disse 50.

ved en gjenbruksstasjon i Oslo, men det

Kontakt Vårrusken-kontoret på telefon
900 88 497 for ytterligere spørsmål.

er ikke lenger mulig.
Har du spørsmål om leveringsbetingeler?
Ring Ragn-Sells Oslo.
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BA RNE HAG E R US K E N
VÅREN 2019

For å delta på Barnehagerusken må barnehagen melde seg på via
dette skjemaet på Internett: bit.ly/1Xike4u
Påmeldingsfristen er fredag 29. mars. Dersom fristen ikke overholdes, vil vi ikke ha mulighet
til å kjøre utstyr til barnehagen eller hente avfall. Ring Vårrusken-kontoret for spørsmål på
telefon 900 88 497 eller på e-post varrusken@bym.oslo.kommune.no.
Årets premie er et memospill med Rusken-motiv. Å motta premie er valgfritt. I tillegg gis det
ut avfallssekker, engangshansker og diplom til barna.
Renovasjonsetaten samler inn avfall fra barnehagene. Man velger selv om man vil benytte
seg av tilbudet når man melder seg på Barnehagerusken. Det må velges mellom to datoer for
henting basert på hvilke datoer Renovasjonsetaten henter avfall i den respektive bydel. Les
mer om dette nederst på siden.
Merk at avfall ikke hentes dersom det er grus i sekkene. Da må Omsorgsbygg eller annen eier
av barnehagen selv ta ansvar for avfallet. Legg avfallet utenfor de ordinære avfallsbeholderne,
slik at Renovasjonsetaten finner dem.
NB: Tidligere har barnehagene hentet premier og utstyr i Rådhuset. I 2019 er ikke dette
mulig grunnet oppussing, derfor kjører Rusken utstyr og premier til barnehagene med budbil i
uke 15.

BYDELSRUTER
Når man melder seg på Skolerusken
eller Barnehagerusken, får man valget mellom to datoer for henting av avfall basert
på hvilken bydel skolen eller barnehagen
ligger i.
Det er ikke mulig å velge egen
hentedato da det er over 800 barnehager i
Oslo og nesten 200 skoler.

HVER BYDEL MED EGET NUMMER:
1 GAMLE OSLO

9 BJERKE

2 GRüNERLØKKA

10 GRORUD

3 SAGENE

11 STOVNER

4 ST. HANSHAUGEN

12 ALNA

5 FROGNER

13 ØSTENSJØ

6 ULLERN

14 NORDSTRAND

7 VESTRE AKER

15 SØNDRE NORDSTRAND

8 NORDRE AKER
6 VÅR-RUSKEN

S KO LE R US K E N
VÅREN 2019

For å delta på Skolerusken må skolen melde seg på via dette
skjemaet på Internett: bit.ly/1Xike4u
Påmeldingsfristen er fredag 29. mars. Dersom fristen ikke overholdes, vil vi
ikke ha mulighet til å kjøre utstyr til skolen eller hente avfall. Ring Vårruskenkontoret for spørsmål på telefon 900 88 497 eller på e-post varrusken@
bym.oslo.kommune.no.
Årets premie er en refleks-gymbag med Rusken-motiv. Å motta premie er
valgfritt. I tillegg gis det ut avfallssekker og engangshansker.
Renovasjonsetaten samler inn avfall fra skolene. Man velger selv om man
vil benytte seg av tilbudet når man melder seg på Skolerusken. Det må velges mellom to datoer for henting basert på hvilke datoer Renovasjonsetaten
henter avfall i den respektive bydel. Les mer om dette nederst på siden.
Merk at avfall ikke hentes dersom det er grus i sekkene. Da må skolen selv
ta ansvar for avfallet. Legg avfallet utenfor de ordinære avfallsbeholderne,
slik at Renovasjonsetaten finner dem.
Rusken kjører ut utstyr og premier til påmeldte skoler med budbil i uke 15.

UKE

MANDAG

TIRSDAG

18

5, 6, 7

19

13, 14, 15

10, 11, 12

20

10, 11, 12

4, 8, 9

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1, 2, 3

4, 8, 9

5, 6, 7

1, 2, 3

13, 14, 15

RESERVE

RESERVE
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FRIVILLIGE
I 2019 er Oslo miljøhovedstad i Europa. I den anledning lanserer
Rusken et tilbud til frivillige som er helt nytt.
Skal du arrangere en ryddeaksjon sammen med andre frivillige kan
du nå melde deg på Frivilligrusken. Det gjør du via denne lenken:

bit.ly/1Xike4u

Hva er Frivilligrusken?
I løpet av det siste året har Rusken fått økt antall henvendelser fra
befolkningen som ønsker å rydde et offentlig/kommunalt
område på frivillig basis, gjerne en strand eller en park i Oslo. Flere
av de som har henvendt seg til Rusken har bedt om avfallssekker
og hansker. Andre har hatt et ønske om at Rusken skal komme og
hente avfallet etter at den frivillige ryddeaksjonen er gjennomført.
Frivilligrusken er etablert for å best kunne komme denne
etterspørselen i møte.
Hvordan fungerer påmeldingen?
Når du melder deg på (ved å følge lenken ovenfor) registrerer du din
ryddeaktivitet og antall frivillige slik at du kan hente gratis
ryddeutstyr på enten Vårrusken-kontoret i Iver Olsens vei 8 på
Grefsen eller på Sofienbergparken Minigjenbruksstasjon.
Viktige regler å følge dersom avfallet skal hentes:
I påmeldingen får du beskjed om hvordan du skal gå frem for å få
avfallet etter ryddeaksjonen hentet. Det er imidlertid ikke mulig å få
avfallet hentet uten at du/dere registrerer dere, og ryddeaktiviteten
må foregå på et offentlig eller kommunalt område. Ruskenpatruljen
henter ikke avfallet dersom:
1) De som rydder får lønn/tilskudd. Det må være frivillig arbeid.
2) Ryddingen gjennomføres på et privat område, for eksempel
i en privat hage, ved en bedrift/privat næringsdrivende o.l.
3) Dersom det gjelder et borettslag, velforening, skole eller
barnehage. Disse må melde seg på Vårrusken, Skolerusken og
Barnehagerusken.
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rusken.no
900 88 497
18. mars - 14. juni
hverdager 08:00-15:00

