NU GÅR VI I GANG
MED AT SORTERE
ENDNU MERE AFFALD
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Dit affald er nemlig for godt til at smide ud!
I løbet af marts får du nye beholdere, der skal gøre det nemt for dig at sortere
dit affald. Til at hjælpe dig godt i gang med at sortere mere af dit affald, får du:
• Tre todelte beholdere til mad-/restaffald, plast/papir og glas/metal
• En rød miljøboks til farligt affald
• En lille biospand til køkkenet og bioposer til dit madaffald
• Sorteringsguide
• Inspirationsfolder til sorteringen indenfor
• Sorteringsklistermærker til at sætte på indersiden af låget på dine beholdere
• Klistermærker du kan bruge i din sortering indenfor
•	”Tag mig med” klistermærker til at sætte på dit gamle stativ/beholder,
hvis det/den skal afhentes
Når vi henter dit affald, er skraldebilen også delt i to rum, så affaldet
holdes adskilt og ikke bliver blandet sammen – hverken på transporten eller
på behandlingsanlægget, hvor det bliver læsset af.
Hvornår bliver mit affald hentet?
Dine nye beholdere starter med at blive tømt i april måned. Du kan i
Sorteringsguiden 2017 se, hvor ofte dit affald bliver hentet og i din Selv
betjening på ballerup.dk kan du se hvilke dage, dit affald bliver hentet.
Du kan også tilmelde dig SMS-service, så du får besked dagen inden,
dit affald bliver hentet. Det gør du ved at logge ind på
www.borger.dk med dit NemID og tilmelde dig
NemSMS. Hvis du allerede er tilmeldt SMS-service
og fortsat ønsker at modtage SMS, når dit affald
hentes, skal du logge ind på www.borger.dk og
gå til NemSMS og tilmelde dig igen.
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Hvad sker der med mit nuværende stativ eller beholder?
Kommunen tilbyder at hente din nuværende beholder/stativ gratis, hvis du vil
af med dem. Stativerne udgår af affaldsordningen og kan ikke længere bruges.
Du må gerne bruge dine gamle beholdere til haveaffald.
Vil du gerne have hentet dine nuværende affaldsbeholdere/stativ, skal du
via Selvbetjeningen under ”Afhentning af gamle beholdere” melde det med
dit NemID efter du har modtaget dine nye beholdere.
Derefter skal du benytte ”Tag mig med”-klistermærkerne, som du får med
de nye beholdere, og stille stativet eller beholder(ne) frem til skel inden
den 24. april 2017 kl. 08.00. Gamle beholdere og stativer bliver indsamlet
fra den 24. april til den 5. maj 2017.
Biospand til dit madaffald
For at hjælpe dig i gang med sortering af madaffald får
du en lille grøn biospand med tilhørende grønne bio
poser, som du kan bruge i dit køkken. Bioposerne er
naturligt nedbrydelige og er de eneste du må bruge til
dit madaffald. Når du er ved at løbe tør for bioposer, skal
du blot binde en pose på håndtaget til beholderen til
mad- og restaffald, så sørger skraldemanden for, at du får
fire nye ruller bioposer i din postkasse.
Sortering af affald starter i hjemmet
Erfaringer viser, at jo nemmere det er at sortere, jo bedre
bliver sorteringen. Det kan derfor være en hjælp for dig
at finde din egen måde at sortere i hjemmet – fx i dit køkken eller i dit
bryggers. Du kan sortere i forskellige poser, kasser eller hænge et ekstra stativ
i dit køkkenskab. Du får derfor en inspirationsfolder til sorteringen derhjemme
samt små klistermærker med piktogrammer af de forskellige affaldstyper,
som du kan bruge til din indendørssortering efter behov. Vi har også sendt dig
sorteringsklistermærker til at sætte på indersiden af låget på dine udendørs
beholdere. Det er vigtigt, at du sætter klistermærkerne rigtigt
i beholderen – du kan på ydersiden af låget se, hvilken
type affald, der skal i hvilket rum.
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Borgermøder
Vil du gerne høre mere om den nye affaldsordning, stille spørgsmål
til den og se den specieldesignede skraldebil, så har du mulighed for
at komme med til borgermøder i løbet af marts.
Borgermøderne vil både blive holdt i Måløv, Egebjerg, Ballerup og Skovlunde.
Se nedenfor hvor og hvornår du kan deltage.

Tirsdag den 14. marts i Måløv
Måløv Skole, Kratvej 14

kl. 17-19

Onsdag den 22. marts i Egebjerg
Skovvejens Skole øst, Egebjergvang 80

kl. 17-19

Torsdag den 23. marts i Ballerup
Tapeten, Magleparken 5

kl. 17-19

Tirsdag den 28. marts i Skovlunde
Skovlunde Skole Nord, Lundebjergvej 72

kl. 17-19

Hvis du ønsker at deltage i borgermøderne, skal du tilmelde dig på
www.ballerup.dk/borgermoede
Har du spørgsmål?
Vil du vide mere kan du finde information på www.ballerup.dk
Du kan også skrive til kundeservice@vestfor.dk eller ringe på 70 25 70 60
til Kundeservice, hvis du har spørgsmål.
Venlig hilsen
Ballerup Kommune
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