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Affald:
De tre skure ved porten:
Her er der opstillet containere til dagrenovation, til bioaffald, til papir, til metal, til hård og blød plast, til pap, til
småt elektronik, til glas samt små beholdere til batterier. Du kan læse på de forskellige containere hvad der
må lægges i dem.
Containerne må ikke overfyldes (Hvis en container er fuld - så benyt venligst en anden).
Batterier:
Ved indgangen til hvert af de to skure (til højre og til venstre) er der opsat 1 lille beholder. Heri kan du lægge
små brugte batterier. Store batterier (batterier til motorcykler, biler m.m.) skal du selv bortskaffe.
Bioaffald:
I hvert af de to skure (til højre og til venstre) er der opstillet 2 containere til ”bioaffald”. Heri må der KUN
lægges boiaffald. Se information om bioaffald herunder online bestilling af bioaffaldsposer på:
https://www.kk.dk/indhold/sortering-af-bioaffald-i-lejlighed
Dagrenovation:
I hvert af de to skure (til højre og til venstre) er der opstillet 5 containere til ”dagrenovation”. Information om
hvad der må lægge i containeren kan du se her og her
Papir:
I hvert af de to skure (til højre og til venstre) er der opstillet 1 containere til ”papir”. Du bedes benytte disse
containere, så de gamle aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorpapir, gavepapir, bøger,
tryksager og skrivepapir kan bliver genbrugt og ejendommen kan spare penge på renovation.
Elektronik: (småt elektronik)
I det midterste skur er der opstillet 2 små containere til "småt elektronik". Information om hvad der må lægge
i containeren kan du se her og her
Elektronik: (stort elektronik)
I storskraldrummet er der opstillet 1 container til "stort elektronik". Information om hvad der må lægge og
stilles i containeren og storskralderummet kan du se her og her
Glascontainer:
I hvert af de to skure (til højre og til venstre), er der opsat 1 container til ”glas”, så som vinflasker,
snapseflasker og Gl. dansk-flasker, opbevaringsglas og marmeladeglas m.m. Information om hvad der må
lægge i containeren kan du se her og her
Farligt affald:
På hylden ”Kemiaffald” i storskraldrummet kan afleveres gammel maling, opløsningsmidler, kemikalier,
elsparepærer og LED-lyskilder, m.m. Information om hvad der må sætte på hylden kan du se her og her
Metal: (småt metal)
I hvert af de to skure (til højre og til venstre) er der opsat 1 container til ”småt metal”. Information om hvad du
må lægge i containeren kan du se her og her
Pap og karton:
I det midterste skur er der opsat 5 containere til ”pap og karton”. Du bedes benytte disse containere, så
gamle pap og karton kan bliver genbrugt. Husk at klappe pappet sammen, inden du lægger det i
containeren.
P.s. Mælkekartoner og snavset emballage, så som pizzabakker skal stadig i container til dagrenovation.
Information om hvad du må lægge i containeren kan du se på: http://www.kk.dk/indhold/sortering-af-pap-ilejlighed
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Plast: (Både hårdt og blødt)
Ved indgangen til hvert af de to skure (til højre og til venstre) samt inde i de to skure (til højre og til venstre)
er der opsat containere til ”plast”. Information om hvad du må lægge i containeren kan de se her og her
Storskrald:
Ejendommen har en aftale med R-98 om afhentning af storskrald. I gården er der, udfor Sandbygårdvej 7,
bygget et skur til midlertidig opbevaring af storskrald. Bestyrelsen henstiller til andelshaverne at planlægge
aflevering af storskrald, så det passer med de uger, hvor der er afhentning. Oversigt over afhentning af
storskrald kan ses på døren.
Ejendommens ordning til storskrald er til ”små ting”, så som, en sofa, en seng, et bord og et par stole og
tingene skal stilles så de fylder mindst muligt.
Ved tømning / rydninger af lejligheder og ved dødsbo, skal man selv, sørge for at bortskaffe storskrald.
Ønsker De information om, hvad De kan aflevere som storskrald, så klik her og her
Info: Der må under ingen omstændigheder hensættes skrald / storskrald i opgangene, i kældrene, i
gården, i porten og på gaden.
Guide fra kommunen om sortering af deres affald, kan du se her og her
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