NY AFFALDS
SORTERING I
BALLERUP KOMMUNE
Nu går vi i gang med at affaldssorterer endnu mere i Ballerup Kommune
Den 1. april 2017 går den nye affaldsordning i gang. Det betyder, at du vil få leveret
tre nye todelte affaldsbeholdere, en grøn biospand og en rød miljøboks, så du kan
sortere og aflevere mere af dit affald til genbrug lige uden for døren.
Med den nye affaldsordning er der fokus på optimal udnyttelse af de mange
ressourcer der ligger i vores affald – Dit affald er nemlig for godt til at smide ud!
Opdelingen af de tre todelte affaldsbeholdere ser således ud:
• En beholder til mad og restaffald
• En beholder til plast og papir
• En beholder til glas og metal
• En lille grøn biospand med tilhørende poser til køkkenet
• En lille rød miljøboks til dit farlige affald og små ting der har været strøm i.
Vi leverer
Sorteringen starter den 1. april 2017, og vi leverer nye beholdere hjem til dig i
løbet af marts. Når du modtager dine beholdere, vil du få en sorteringsguide til,
hvordan du skal sortere dit affald. Derudover vil du også få en inspirationsfolder
til sorteringen indendørs, der kan hjælpe dig med at indrette et sorteringssystem,
der passer til dit hjem.

– ET SAMARBEJDE MELLEM

Hvor skal beholderne stå?
I denne måned vil du modtage en folder med posten,
der viser hvordan du kan placere dine nye affaldsbeholdere,
så det passer bedst til dit hus. I den nye affaldsordning har
du to muligheder:
1. Skraldemanden henter beholderne
Ønsker du at skraldemanden henter din affaldsbeholder,
skal beholderen placeres max 20 meter inde på din grund
og være lette at komme til. I kuverten finder du yderligere
information og vejledning til, hvordan du kan placere
dine beholdere.
2. Kør beholderne til skel
Du kan frit vælge, hvor du placerer dine nye beholdere, så længe du selv
kører beholderne ud til skel inden kl. 6 på tømmedagen.
Spørgsmål?
Vestforbrændings Kundeservice står klar til at besvare spørgsmål fra dig
om beholdere, affald og sortering. Du kan også finde mere information på
www.ballerup.dk
Telefon 70 25 70 60
Mail kundeservice@vestfor.dk
Venlig hilsen
Ballerup Kommune

– ET SAMARBEJDE MELLEM

