Tipskupon - kender du det rigtige svar?
1.

Kan brugte pizzabakker genbruges?

o Nej, pizza har fedtet pappet til med bl.a. ost og tomatsovs
o Nej, der sidder et tyndt lag plastik på indersiden af pizzabakken
o Ja, pizzabakker er jo lavet af pap
2.

Kan en vinflaske genbruges?

o Nej, den kan smides ud sammen med det øvrige husholdningsaffald
o Ja, i gennemsnit fem gange
o Nej, men den bør alligevel smides i en flaskecontainer af hensyn til miljøet
3.

Hvad er ”Rappenskralden”?

o Aalborg Kommunes miljøbil, der indsamler farligt affald
o Et øgenavn for en miljøekspert
o Den vogn, der i gamle dage kørte latrinen ud af byen om natten
4.

Hvad kan dåser smeltes om til?

o En stegepande
o Nye sko
o En madpakke
5.

Hvad gør man med brugte batterier?

o Man kan med god samvittighed smide dem i skraldespanden, for moderne batterier
indeholder ikke miljøskadelige stoffer

o Man samler alle batterier sammen og smider dem i en batterispand eller andet som er til
indsamling af batterier.

o Man smider dem i en flaskecontainer, så bliver de sorteret fra.

6.

Hvad er en kontrolleret losseplads?

o En losseplads, der er bygget med en membran, som forhindrer at farlige stoffer siver ned til
grundvandet

o En losseplads, hvor kommunens brændbare affald kontrolleres
o En losseplads, hvor kommunens skraldebiler kontrolleres
7.

Hvor meget affald producerede hver husstand i Aalborg i år 2011?

o 400 kg
o 5.000 kg
o 1.300 kg
8.
Hvis folk om 200 år graver på en af vores gamle lossepladser, vil de så finde vores
affald?

o Nej, affaldet nedbrydes med tiden
o Det vides ikke med sikkerhed
o Ja, det forsvinder aldrig helt
9.

Hvad får vi ud af at brænde affald på forbrændingsanlægget?

o Gas
o Fjernvarme og elektricitet
o Varmt vand
10.

Hvor meget af det affald, der afleveres på genbrugspladserne genanvendes?

o Over halvdelen
o Omkring 10 %
o ingenting

11. Noget affald indeholder farlige stoffer og skal derfor afleveres for sig. Det drejer sig
f.eks. om:

o Spraydåser, batterier og malingrester
o Gulvtæpper
o Glas og flasker
12.

Hvad gør du med din gamle mobiltelefon, når du har fået en ny?

o Afleverer den i butikken, når du køber den ny eller afleverer den som elektronikaffald
o Forærer den til et lille barn, som gerne vil lege med den
o Smider den i skraldespanden
13.

Hvad er avispapir lavet af?

o Kompostaffald
o Træ eller brugt papir
o Bomuld

Afleveret af: __________________________________________________________________________
Mobiltelefon nr.: __________________________

