Genbrug – hvordan ?
Hele vinflasker vil blive skyllet og solgt til genbrug.
Det er derfor vigtigt at flasker og glas lægges forsigtigt i kuberne, så der ikke går så mange flasker i stykker.

Ny affaldsordning
– indsamling af flasker og glas i kuber

Stevns Kommune indfører
nu en ny affaldsordning
- indsamling af flasker
og glas i kuber
Postboks 83, 4660 Store Heddinge
Tlf.: 56 57 57 57 · Fax: 56 57 57 58
stevns@stevns.dk
Find adresserne på de tre rådhuse på stevns.dk

Udviklingspuljen
Kommunalbestyrelsen har pr. 1. januar 2012 afsat kr.
75.000,- til Udviklingspuljen.
Ansøgninger om midler fra Udviklingspuljen
kan bl.a. komme i betragtning, hvis:
- foreningen er opstartet i kalenderåret
- ideen/projektet kan være understøttende for intentionerne i Stevns Kommunes Fritidspolitik
- selvorganiserende grupper
Det er Folkeoplysningsudvalget, der bevilger tilskud til ansøgere. Ansøgninger sendes til: yaszac@stevns.dk.
For yderligere oplysninger kan Fritidskonsulent
Yasmina Liv Zacares kontaktes på ovenstående mail
eller på tlf. 56 57 52 77.

§ 10 tilladelse til hestehold
Rideskole og hestepensionen på Himlingøje Bygade 11, 4600
Køge, har fået en § 10-tilladelse til det udvidede hestehold.
Der skal ikke bygges nye stalde i den forbindelse.
Tilladelsen kan findes på www.stevns.dk under høringer.
Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over tilladelsen. Klagen skal være skriftlig. Send den til Stevns Kommune, Stevns Kommune, Postbox 83, 4660 St. Heddinge eller e-mail tekmil@stevns.dk.
Klagefrist er 22. oktober 2012 kl. 15. En eventuel klage videresender vi til Natur- og Miljøklagenævnet.
For yderligere informationer kontakt Annette Lundsgaard på
telefon 56 57 51 63 eller e-mail annlun@stevns.dk.

Se video om flaskegenbrug:
http://www.youtube.com/watch?v=Yr5hCPoy2z8&noredirect=1
Glas og skår vil blive smeltet om og brugt til at lave nye flasker og glas.

Pr. 1. oktober 2012
vil der blive opstillet grønne
flaske- og glaskuber rundt
om i kommunen, fortrinsvis
på P-pladser ved dagligvarebutikker. I enkelte landsbyer
uden dagligvarebutikker vil der desuden efter nærmere
aftale blive opstillet kuber ved forsamlingshuse
Flasker og glas til genbrug
Alle typer flasker og glas kan genbruges, f.eks. flasker fra
vin, saft, og madolie, samt glas fra syltetøj, syltede agurker,
oliven, sild og lignende. Der må gerne afleveres både farvet
glas og klart glas samt glasskår.
Flasker og glas skal tømmes og må meget gerne også skylles, hvis de f.eks. har været fyldt med sild, syltetøj o.l.
Eventuelle låg beskytter glasset mod at gå i stykker og må
meget gerne blive siddende på.

INDSAMLINGSORDNING
FOR FLASKER
OG GLAS
Der opstilles kuber på
P-pladser ved følgende
dagligvarebutikker og
forsamlingshuse m.m.

Indtægter fra salg af glasset og de hele flasker er med til at
betale for ordningen.
Hvad kan ikke genbruges ?
Porcelæn, keramik, spejle, elektriske pærer og lignende kan
ikke genbruges og skal afleveres på genbrugspladserne.
Hvis der er forkert affald i kuberne, vil det være ødelæggende for et helt læs, der ellers kunne gå til genbrug.
Hvornår bliver kuberne tømt ?
Kuberne bliver tømt, når de er mindst halvt fyldt op.
Der er derfor steder, hvor kuben bliver tømt én gang om
ugen, mens andre måske kun skal tømmes én gang om
måneden.
Der kan fortsat også afleveres flasker og glas på genbrugspladserne.

Dagligvarebutikker
Hellested
Hårlev
Klippinge
Lyderslev/Gevnø
Rødvig
Store Heddinge

Strøby
Strøby Egede
Strøby Ladeplads
Valløby

Butik

Adresse

Dagli´ Brugsen
Super Brugsen
SPAR købmanden
SPAR købmanden
Dagli´ Brugsen
Super Brugsen
Fakta
Aldi
Netto
Dagli´ Brugsen
Rema 1000
Netto
SPAR-købmand
Kiosk ”Ekstra”

Bygaden 18
Bredgade 5
Gl. Køgevej 9
Lyderslev Bygade 6
Vemmetoftevej 1
Ved Rådhuset 10
Sigerslevvej 1
Rengegade 31
Algade 23
Strøby Bygade 26
Stevnsvej 72
Stevnsvej 27
Kystvejen 356
Kirkehøjen 2B

Forsamlingshuse m.m.
Endeslev
Himlingøje
Højerup
Magleby
Store Tårnby
Varpelev

Forsamlingshus
Forsamlingshus
Gl. købmandsbutik
Forsamlingshus
Forsamlingshus
Forsamlingshus

Lerskovvej 23
Himlingøje Bygade 16
Højerup Bygade 2
Markstrædet 5
Køgevej 40
Varpelev Bygade 26

