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AFHENTES PÅ ADRESSEN

SMÅT ELEKTRONIK

PAPIR

Al elektronik der kan være i en 4 liters
frysepose. Elektronik er alt der drives af
solceller, batterier eller ledning.
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Afleveres i en lukket pose på
papirbeholderen til afhentning
samme dag som papir.

Skrive-, tegne- og printerpapir
Aviser og reklamer
Ugeblade og magasiner
Kuverter, også rudekuverter
Telefonbøger
Bøger med blød ryg
Indmad fra bøger med hård ryg
Karton

BATTERIER

HAVEAFFALD

+ Alle slags husholdningsbatterier

Alm. haveaffald med grene på op til 10 cm i dia.
Må ikke indeholde jord, træstød, sten og fliser.
Mindre dele kan placeres i papirsække.

Afleveres i en lukket
pose på papirbeholderen
til afhentning samme dag
som papir.

AFLEVERES PÅ GENBRUGSPLADSEN
FARLIGT AFFALD
PÆRER
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El-sparepærer
LED-pærer
Lysstofrør, solarierør
Neonrør

KEMI-HUSET
+ Spraydåser
+ Printerpatroner
+ Maling
+ Medicinrester, kanyler
+ Oliefiltre, bilvoks, frostvæske
+ Fugemasse og fugepatroner
+ Neglelakfjerner, parfume, hårfarve/blegemidler
+ Afkalkningsmidler, toiletrens, afløbsrens, ovnrens
+ Havegødning, algefjerner, bekæmpelsesmidler
+ Opløsningsmidler som rensebenzin og terpentin

DEPONI
DEPONI
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Plastpersienner og lampeskærme
Ventilationsslanger
Spejle, krystalglas
Springmadrasser
Blød PVC:
+ badedyr, soppebassin og haveslager
+ gummistøvler og tykt regntøj
+ tykke presenninger, også til havebassin.
+ badeforhæng, dækkeservietter, voksdug
+ skriveunderlag og kontorstoleunderlag
+ måtter og vinylgulve
+ puslepuder og stiklagner
+ havetelte i tyk kvalitet
+ bannere
+ kunstlæder

AFLEVERES PÅ GENBRUGSPLADSEN
STORT ELEKTRONIK

PAP

Skal sorteres i følgende kategorier:
+ Skærme og monitorer
+ Kølemøbler
+ Store husholdningsapparater
+ Små husholdningsapparater
+ El-ledninger & El-kabler

+
+
+
+
+
+

GLAS

DIREKTE GENBRUG

+ Skyllede glas fra fødevarer, gerne med låg
+ Glasflasker, gerne med låg (ikke prop)
+ Drikkeglas

+ Alle effekter der er i en sådan stand, at de
stadig kan bruges. Afhentes af velgørenhedsorganisationer til videresalg.

METAL

PLAST EMBALAGE
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PLASTIKDUNKE, FLASKER OG BØTTER:

Gryder og pander
Bestik og sakse
Værktøj, søm, skruer
Fælge uden dæk
Dåser fra drikkevarer og konserves
Kapsler, holdere på fyrfadslys, lynlåse
Cykler, radiatorer, stiger, trillebør
Rengjorte foliebakker fra fx leverpostej og kage
Stel fra barnevogne, møbler og lignende

HVID SANITET
+ Toiletter
+ Håndvaske
+ Badekar
+ Porcelæn

TRÆRØDDER, -STØD OG –STAMMER
+ Rødder
+ Træstød
+ Grene med diameter over 10 cm
MURSTEN OG TEGL
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Tegl
Mursten
Gasbeton, letbeton, leca
Naturskiffer
Keramik, klinker og fliser
Marmor

Bølgepap
Karton
Paprør
Papkasser, skotøjsæsker
Rene æggebakker
Ruller fra køkkenrulle og toiletpapir

Alt plast med et af følgende mærker i bunden:

PLASTFOLIE OG POSER:

Alle slags plastfolie og plastposer
OBS: Kun emballage plast.
Andet blød plast er muligvis blød PVC.
Spørg personalet.

ISOLERINGSMATERIALER
+ Mineraluld
+ Glasuld

SMÅT BRANDBART (max 1 m langt)
+ Fotos
+ Tapet
+ Gardiner
+ Skumgummi
+ Gulvbrædder
+ Plast termokander
+ Plastik urtepotter
+ CD’er, kassettebånd, videobånd
+ Legetøj uden elektronik
+ Plast uden mærkning samt plast mærket med 6
+ bjørneklo og ukrudtsfrø

KAN AFLEVERES I KUBER

KUBERNES PLACERING
+ Rema1000 i Strøby Egede
+ På Holtug Bygade ved Grønningen
+ SuperBrugsen i Hårlev
+ SuperBrugsen i Store Heddinge
+ Dagli’Brugsen i Rødvig

Plast –- Ja
PLAST
JA tak
TAK
+
+
+
+
+
+

Plastdunke og flasker
Plastbøtter
Plastposer
Plastfolier/husholdningsfilm
Plastemballage fra mad
Bægre som har indeholdt yoghurt, smør,
margarine
+ Plastlåg
+ Plasturtepotter
+ Bobleplast

PLAST - NEJ TAK
Plast – Nej tak
+ Plastemballage forurenet med madrester
+ Chips og kaffeposer
+ Plastemballage med faresymboler (har
indeholdt kemikalier)
+ Legetøj
+ Gummistøvler
+ Haveslange
+ Plast- og strammebånd

OBS: Plastemballage, der har indeholdt
madvarer, skal være skyllet/skrabet når det
kommer i beholderen.

SMÅT JERN OG METAL - JA TAK
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Alubakker, alufolie og alulåg
Konservesdåser uden rester
Kagedåser
Metalkapsler og metallåg
Øl og sodavandsdåser uden pant

OBS: Metalemballage, der har indeholdt
madvarer, skal være skyllet når det kommer i
beholderen.
Glas
Du kan aflevere glas i glaskuberne som er
opsat på P-pladser ved dagligvarebutikker og
forsamlingshuse rundt om i kommunen.
Alle typer flasker og glas kan genbruges. Du
må aflevere både farvet glas og klart glas
samt glasskår.
Du skal tømme flasker og glas og meget
gerne skylle dem. Du må gerne lade låg blive
siddende på glasset. Ved at genbruge hele
glas og flasker, sparer man 85 % af
energiproduktion.
Kuberne bliver stillet op 5 steder i
kommunen.

SMÅT JERN OG METAL - NEJ TAK
+Emballageaffald forurenet med madrester
+Spraydåser
+Større jern/metal genstande
+Hønsenet
+Olieforurenet jern og metal

