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Nu begynder resten af Ballerup Kommune snart at sortere mere til genanvendelse ligesom I har gjort siden maj 2014.
Alle villakvarterer vil i løbet af marts få leveret tre 2-kammer affaldsbeholder
og sortere ligesom jer. I fortsætter derimod med jeres nuværende beholdere
til mad/rest, plast/papir og glas/metal. Din nuværende røde miljøboks på 42 L
udgår og du får leveret en ny på 21 L i slutningen af marts.
Hvad sker der med min nuværende røde miljøboks?
Kommunen tilbyder at hente din nuværende røde miljøboks gratis, hvis du
vil af med den. Du er også velkommen til at beholde din nuværende miljøboks
og bruge den til eget formål.
Vil du gerne have hentet din nuværende røde miljøboks, skal du senest
d. 17. april 2017:
•
•
•
•

Gå ind via www.ballerup.dk/affald
Selvbetjeningen
Indtast din adresse
Tilmelde afhentning på ”Afhentning af gamle beholdere”

Derefter skal du stiller din gamle røde miljøbokse frem til skel inden den
24. april 2017 kl. 08.00. De gamle miljøbokse vil blive samlet ind i perioden
24. april til 5. maj 2017.
Hvis jeg har ekstra affald, hvad gør jeg så?
Du kan altid sætte en klar sæk ved siden af dine beholdere
med plast, papir, glas og metal, så tager skraldemanden
dem med – du må ikke blande affaldstyperne
sammen, du skal derfor benytte en sæk til hver
type affald.

– ET SAMARBEJDE MELLEM
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Har du ekstra restaffald skal du kontakte Kundeservice og få tilsendt et
klistermærke, som du skal sætte på din sæk/pose inden du stiller den ud.
Her skal du være opmærksom på, at du skal betale for de ekstra sække
med restaffald.
Nye tømmedage
Som en del af den nye ordning, kommer skraldemanden til at køre nye ruter
for at indsamle affaldet mere effektivt. Det kan muligvis betyde, at dit affald
bliver tømt på nye dage. Igennem april bliver tømmedagene opdateret i
samarbejde med skraldemændene og i løbet af april kan du i Selvbetjeningen
se din nye tømmeplan.
Har du ikke mulighed for at komme på internettet, kan du ringe til Kunde
service på telefon: 70 25 70 60. Så hjælper de med at oplyse om de nye
tømmedage.
Med venlig hilsen
Ballerup Kommune

– ET SAMARBEJDE MELLEM

