Ny affaldsordning
– indsamling af flasker og glas i kuber
Stevns Kommune har indført en ny affaldsordning - indsamling af flasker og glas i kuber.
1. oktober 2012 blev der opstillet grønne flaske- og glaskuber rundt om i kommunen,
fortrinsvis på P-pladser ved dagligvare butikker.
I enkelte landsbyer uden dagligvarebutikker blev der desuden efter nærmere aftale, opstillet
kuber ved forsamlingshuse.

Flasker og glas til genbrug
Alle typer flasker og glas kan genbruges, f.eks. flasker fra vin, saft, ketchup, olie og dressing,
samt glas fra syltetøj, syltede agurker, oliven 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 eller ketchup. Eventuelle låg beskytter glasset mod at gå i stykker og må meget
gerne blive siddende på.

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.
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.
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.
Hvis der er rod omkring kuben, eller hvis den trænger til at blive tømt, må du meget gerne give
besked til vognmanden – tlf.:

Hvor er der opstillet kuber?
Der er opstillet kuber på P-pladser ved følgende dagligvare butikker og forsamlingshuse:
Byområde

Dagligvare butikker

Hellested

Butik
Dagli´Brugsen

Adresse
Bygaden 18

Hårlev

Super Brugsen

Bredgade 5

Klippinge

SPAR købmanden

Gl. Køgevej 9

Lyderslev/Gevnø

SPAR købmanden

Lyderslev Bygade 6

Rødvig

Dagli´Brugsen

Vemmetoftevej 1

Store Heddinge

Super Brugsen
Fakta
Aldi
Netto
Super-SPAR
Super Best
Dagli´Brugsen

Ved Rådhuset 10
Sigerslevvej 1
Rengegade 31
Algade 23
Algade 12
Østergade 7
Strøby Bygade 26

Strøby Ladeplads

Rema 1000
Netto
SPAR ved ”Vejs Ende”

Stevnsvej 72
Stevnsvej 27
Kystvejen 356

Valløby

Kiosk ”Ekstra”

Kirkehøjen 2 B

Strøby
Strøby Egede

Forsamlingshuse
Endeslev

Lerskovvej 23

Himlingøje

Himlingøje Bygade 16

Magleby

Markstrædet 5

Store Tårnby

Køgevej 40

Varpelev

Varpelev Bygade 26

