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Sammen om
en ren by i 40 år!
rusken.no
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En renere og mer trivelig by!
I år er det 40 år siden Albert Nordengen syntes det fikk være nok søppel i Oslos gater og parker, og derfor
tok initiativet til å opprette Rusken. Den tidligere ordføreren var svært opptatt av byens ve og vel, og oppfordret folk til å ta mer ansvar for å holde byen sin ren og pen.
I utgangspunktet var Rusken-aksjonen
ment som en holdningsskapende
kampanje for en avgrenset periode, men
behovet viste seg å være større enn som
så. Noen måtte gå foran og vise vei, og
utad er det spesielt nevnte Albert Nordengen
og Ruskengeneral Boris Hansen som
forbindes med dette arbeidet. De satte
Rusken-aksjonen på kartet, og fikk med
seg engasjerte Oslo-borgere i arbeidet for
et renere bybilde.
I løpet av de 40 årene som har gått, har
økningen i antall innbyggere vært

merkbar. Vi er flere som reiser kollektivt,
flere som utnytter skog- og parkområdene
og flere som tar turen inn til sentrum. Vi tar
byen vår i bruk, og det er veldig bra! Men
med dette kommer det også utfordringer.
Økende befolkningstall betyr mer avfall og
andre typer avfallsutfordringer enn før.

frivillige som jobber for oss, og deres
utrettelige innsats og engasjement.

I dag er Rusken blitt en stor aktør, som
samordner stadig flere aksjoner og
aktiviteter i Oslo by. En undersøkelse som
er gjort, viser at 87 prosent av innbyggerne
i Oslo kjenner til Rusken og våre oppgaver.
Dette skyldes ikke minst alle de fantastiske

Hilsen
Jan Hauger – Ruskengeneral

Vi kommer til å fortsette å arbeide for en
renere by, og håper alle dere som bor i den
vakre byen vår, vil være med og feire
Ruskens 40-årsjubileum.

Dette er Rusken
Rusken er Oslo kommunes satsing på en ren og trivelig by.
Gjennom Ruskens aktiviteter kan alle byens innbyggere bidra til et
miljøvennlig Oslo. Det er dette Ruskens slagord handler om, at vi
alle er sammen om en ren by.
For mange er Rusken synonymt med Rusken-appen, for andre er vi Ruskenpatruljen,
Rusken-aksjonene, Bydelsrusken eller Gaterusken. Rusken er tilstede i bybildet på
flere ulike måter, og vi har mange gode samarbeidspartnere, som barnehager, skoler,
velforeninger, borettslag, næringsliv, politikere, frivillige organisasjoner og den
enkelte innbygger, og alle har vi det samme målet - en ren og trivelig by.

“ Visste du at

Tlf.: 901 77 205
rusken@bym.oslo.kommune.no
www.rusken.no

…

hele 300 000 innbyggere deltok på
Rusken-aktiviteter i 2015?

“

Last ned Rusken-appen!
Sjekk App Store eller Google Play
Alle foto:
Kristine Helliesen/Ruskensekretariatet

Vårrusken
Vårrusken er Oslos største dugnadsaksjon, som
inviterer hele Oslos befolkning til å bidra til en ren
og trivelig by. Vårrusken finner sted årlig mellom
påske og 17. mai, og fungerer som et startskudd
for årets Rusken-aksjoner.
Dugnadsarbeidere fra barnehager, skoler, borettslag, boligsameier, velforeninger og ulike organisasjoner rydder opp og
samler inn avfall i sine nærmiljø.

“ Visste du at

…

Grønmo gjenbruksstasjon har utvidede
åpningstider under Vårrusken?

Hagerusken
I Oslo kan du levere hageavfall gratis på alle
kommunens mottaksstasjoner.

“

Tilbudet gjelder hele året, og hver vår åpnes det også for utvidet
levering av hageavfall. Levert avfall blir til førsteklasses kompost,
og selges tilbake til byens hageeiere som god og næringsrik jord.
Hagerusken er et samarbeid mellom Rusken og renovasjonsetaten.

Skolerusken
Hvert år deltar ca. 70 000 elever fra barne- og ungdomsskoler i Skolerusken. Gjennom Skolerusken samler
elevene avfall i og rundt skolen sin, og bidrar til et trivelig nærmiljø og miljøbevisste holdninger på skolen.

Enkelte skoler gjennomfører også flere Rusken-aksjoner og
holdningskampanjer i løpet av skoleåret. Din skole kan også
adoptere sin egen elvestrekning i Oslo! Les mer om Elverusken på
www.rusken.no/elverusken.
Rusken har utviklet et digitalt undervisningsopplegg for ungdomsskolene i Oslo. Les mer om Miljøboka på www.miljøboka.no.

“ Visste du at

…

Miljøboka er et nytt tilbud til
ungdomsskolene i Oslo?

“

Barnehagerusken
Hvert år deltar tusenvis av barn fra Oslo i
Barnehagerusken.
Hvert år deltar tusenvis av barn fra Oslo i Barnehagerusken.
Gode og miljøbevisste holdninger skapes tidlig i livet, og gjennom
Barnehagerusken rydder barna opp i og rundt barnehagen sin, og
er med på å vise at alle kan gjøre noe for sitt eget nærmiljø.
Etter at barnehagen har meldt seg på Barnehagerusken, kan
Rusken-materiale og premier hentes i Rådhuset i forkant av
aksjonen.

“ Visste du at

…

Det deltok hele 22 500 barn i
Barnehagerusken i 2015?

“

Hunderusken
Rusken oppfordrer alle Oslos hundeeiere til å bruke
hundepose. Hunderusken deler ut holdningsplakater til både privatpersoner og institusjoner, og
samarbeider med lokale hundeklubber, som deler
ut hundeposer og plakater på sine hundetreff.
Rusken har et prosjekt med dispensere for hundeposer og
avfallsdunker langs friområdet i Liadalen.

“ Visste du at

…

Du kan få en holdningsplakat
til bruk i nabolaget ditt fra
Hunderusken?

“

Baderusken
I løpet av vinteren flyter det mye rusk og rask til
byens strender. Baderusken gjør klar for badesesongen på Oslos mest populære strender, og
rydder strender og havbunn i Oslo for flasker, glass
og annet farlig avfall, slik at alle kan oppholde seg
trygt på strendene.
Baderusken er et samarbeid mellom Rusken og brann- og
redningsetatens bedriftsidrettslag, og i 2015 ble Ingierstrand,
Hukodden, Hvervenbukta, Katten bad, Bestemorstranda,
Nordstrand bad, Fristranda, Bekkensten, Strandkollen ryddet
under Baderusken.

Elverusken
Elverusken er en opprydningsaksjon hvor skoleelever rydder langs elver og vassdrag i skolens
nærmiljø. Skolene som deltar i Elverusken er en
del av Oslo Elveforums adopsjonsprogram, og har
adoptert sin egen elvestrekning eller vassdrag.
Gjennom adopsjonsprogrammet lærer elevene blant annet om
ulovlig forurensning og å holde vann og strandkanter fri for
forsøpling. I 2015 adopterte totalt 57 skoler en del av et Oslovassdrag.

“ Visste du at

…

Rusken også deltar på den
årlige Strandryddedagen i regi
av Hold Norge Rent?

“
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Næringslivsrusken
Næringslivsrusken er et samarbeid mellom Rusken
og ulike aktører i næringslivet. Emballasje kan være
en stor kilde til forsøpling, og med tanke på Oslos
hurtige vekst og næringsutvikling, blir Ruskens
samarbeid med næringslivet et viktig satsningsområde i fremtiden.
Næringslivsrusken setter fokus på de enkelte bedriftenes ansvar
for å holde byen ren. Rusken har derfor et tett samarbeid med
enkelte av byens næringsaktører og OHF (Oslo Handelstand
Forening), som er en pådriver overfor sine medlemmer til å holde
bedriftenes nærområder rene og ryddige.

“ Visste du at

…

Oslo har som målsetning
å bli Europas reneste by?

“
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Gaterusken
Gaterusken rydder i faste gater i sentrum av Oslo, og
er et samarbeid mellom Rusken, Kirkens Bymisjon
og næringslivet.
Det er Kirkens Bymisjon som drifter prosjektet under deres tiltak
«Lønn som fortjent», som gir arbeid til mennesker med
rusrelaterte problemer, og til mennesker som står utenfor det
ordinære arbeidslivet.

“ Visste du at

…

Alle som møter opp for jobb i Gaterusken får frokost og kaffe av Kirkens
Bymisjon?

“
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Bydelsrusken
Bydelsrusken er et arbeidstiltak som jobber for en
ren og trivelig bydel. Tiltaket er lokalt forankret i
ti av Oslos bydeler. Arbeidsoppgavene som utføres
er mange og ulike, alt fra grøntvedlikehold og
fjerning av avfall fra bydelenes parker og plasser,
til oppussing og gjenbruk av møbler til bruk for
bydelene.
Mange mennesker kan av forskjellige årsaker oppleve å falle
utenfor det ordinære arbeidslivet, eller ha vanskelig for å komme
inn. I Bydelsrusken stilles det ikke noen krav om forkunnskaper for
å jobbe her. Tiltaket samarbeider med NAV, som blant annet bidrar
med å rekruttere personer fra ulike typer kvalifiseringsprogram.
Først og fremst skal Bydelsrusken være et godt og inkluderende
sted å jobbe. Hver av deltakerne får individuell veiledning og
oppfølging på arbeidsplassen, slik at de kan få nødvendig
arbeidspraksis og kvalifisere seg til annet arbeid, utdanning eller
kurs. Bydelsrusken er et tiltak bydelenes befolkning kjenner godt
til og benytter seg av. Folk tar kontakt med Bydelsrusken for å
melde fra om forsøpling og behov for avfallshenting i nærmiljøet,
bruk av miljøstasjonene eller oppussing og gjenbruk av møbler mv.

“ Visste du at

…

Bydelsrusken i samarbeid med NAV
bidrar til at mange får arbeid?

“
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Ruskenpatruljen
Ruskenpatruljen registrerer og videreformidler informasjon om avfall og villfyllinger til ansvarlig virksomhet. I kritiske tilfeller fjerner patruljen avfallet selv. Du kan melde inn om forsøpling direkte til patruljen via
telefon (924 60 800) og e-post (ruskenpatruljen@bym.oslo.kommune.no), eller med Rusken-appen.

“ Visste du at

…

Ruskenpatruljen samlet inn 223 kubikkmeter
avfall i containere i 2015?

“

Deltagelse i eksterne
arrangementer
Rusken samarbeider med ulike arrangører, og er tilstede på
forskjellige arrangementer i Oslo. I samarbeid med idrettslag, speidere og andre ungdomsklubber kan Rusken bidra
med rydding, avfallshåndtering og viktig holdningsarbeid.
Hvert år gjør unge Ruskenhjelpere en god innsats på
arrangementer i Oslo. I 2015 har Ruskenhjelpere vært tilstede
på blant annet Norway Cup, Verdens Kuleste Dag, Bjerkefestivalen, Turbandagen og Miniøya.

Ruskenforum
Ruskenforum er et initiativ til tettere samarbeid mellom
bydelene. Slik kan vi oppnå et helhetlig samarbeid mellom
etater, næringsliv, gårdeiere, beboergrupper, politiet,
frivillige organisasjoner og bydelsadministrasjon i den
enkelte bydel.

Takk til våre annonsører!

Sammen
med Rusken
holder vi
sletta ren!

Vi takker for 40-års samarbeid
for et bedre bomiljø.

Kast ikke hageavfallet ned i byens bekker og elver!
Lag en kompostbinge på egen grunn, eller kjør det
bort til gjenvinning! Da er du en naturverner.

Vi takker for samarbeidet!
www.osloelveforum.no

Sporveien gratulerer Rusken
med 40-årsjubileet!
Sammen gjør vi Oslo til en bedre og mer
miljøvennlig by!
www.sporveien.com

BESTILL
CONTAINER

Kontakt oss på 09700
Du kan også bestille på: www.ngn.no

McDonald`s er stolt samarbeidspartner med Rusken.
Vi står sammen om en renere by!

