SÅDAN SORTERER DU DINE
MAD- OG DRIKKEKARTONER
Tøm dit affald for madrester
Dine mad- og drikkekartoner skal være tømt så godt du
kan – ligesom dit plast- og metalaffald. Pres eller skrab de sidste
madrester ud, inden du sorterer det. Særligt din yoghurtkarton
kan indeholde madrester, hvis ikke kartonen bliver presset godt.
Er dit affald meget beskidt, skal det i restaffald, da madrester
forringer vores muligheder for at genanvende det.

Fold dine kartoner – det er ren win-win
Når du folder eller presser dine mad- og drikkekartoner, sparer
du plads i din container. Tests på sorteringsanlægget viser, at vi
kan sortere flere mad- og drikkekartoner fra til genanvendelse,
når de er foldet. Selv et lille tryk kan gøre en forskel.

Lad det ligge løst i din container
Husk at plast, metal og mad- og drikkekartoner skal ligge løst i
containeren. Så kan sorteringsanlægget nemmere finsortere
affaldet og sende mere til genanvendelse.
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•

Mælkekartoner

•

Yoghurtkartoner

•

Drikkekartoner fx saft, kakao og juice

•

Madkartoner fx flåede tomater og bechamelsovs

•

Plastposer

•

Plastemballager fx bøtter, flasker og dunke

•

Plasturtepotter

•

Plastlegetøj uden elektronik

•

Øl- og sodavandsdåser uden pant

•

Konservesdåser

•

Foliebakker

•

Stanniol/sølvpapir

Sortering nytter, når vi gør det sammen
•

Tøm dit affald for madrester.

•

Fold eller pres dine kartoner.

•

Aflever affaldet løst i din container.

Nye tømmedage
Resten af året tømmer vi mandag i uge 37, 40, 43, 46, 49, 52. I foråret 2022
tømmer vi mandag i uge 3, 6, 9 og 11.

Tjek om du er tilmeldt vores SMS-service
Vi tømmer dine containere på forskellige dage. Det er derfor en god idé at
tilmelde dig vores SMS-service eller tjekke, om du er tilmeldt alle dine
ordninger. Sæt kryds ved henholdsvis restaffald, genbrug og haveaffald, så
får du en mail eller SMS, inden vi tømmer på din adresse.
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