HAVEAFFALD

Sortering af affald i Brumleby

Omfatter grene, hækafklip, blade, græs, afskårne blomster,
potteplanter uden potte og juletræer uden pynt. Træstammer
og rødder tykkere end 10 cm afleveres som storskrald.
Haveaffald stables løst på pladsen. Begynd bagtil.

Her kan du se, hvordan dit affald skal sorteres, og hvor det
skal afleveres. Læs mere på kommunens sider om affald:
kk.dk/affald.
August 2021

---► HAVEAFFALDSPLADSEN VED BLOK Q

DIREKTE
GENBRUG

Omfatter velfungerende ting som andre kan have glæde af,
bl.a. tøj, legetøj, mindre elektronik, dvd’er og bøger.
Tøj skal være helt og rent. Elektronik virke. Nej tak til møbler
og andet storskrald. Hold god orden og gør skuret indbydende.
Genbrugsstationerne har mere omfattende bytteordninger, fx
Møllegade 25 (uden bil) og Sibeliusgade 80 (også med bil).

RESTAFFALD

---► BLOKKENS AFFALDSRUM

---►GENBRUGSSKURET VED BLOK N
MEDICIN
m.m.

Medicinrester, kanyler, sprøjter og kviksølvtermometre
er farligt affald som skal afleveres på et apotek.

---► APOTEKET TRIANGLEN
Tøj, sko, tekstiler, tasker og bælter kan overgives til
loppemarked, hjælpeorganisation, genbrugsbutik osv.
Tøj og tekstiler må være slidt, hullet og plettet, men det må
ikke være vådt, muggent eller beskidt. Så er det restaffald.
TEKSTILER Der ventes indført en henteordning for tekstiler januar 2022.

---► Røde Kors tøjcontainer, Marskensgade 1 eller Blegdamsvej 27
AFLEVERES
PÅ
GENBRUGSSTATION

Udendørs og imprægneret træ, sanitet, lertøj, stentøj, keramik,
krystalglas, pvc, mursten, tagplader, gipsplader, mineraluld,
sten, grus og ubrugt fyrværkeri afleveres på en genbrugsstation.
Store mængder affald, fx ved flytning eller tømning af dødsbo,
kan afleveres på en genbrugsstation. Små og store brugbare
ting kan overdrages til stedets byttecenter.

---► Borgervænget Genbrugsstation, Sibeliusgade 80 (også med bil)
Denne vejledning er skrevet af Vilhelm, K 225.Tak til Sita, M 212, for støtte og råd.
Vejledningen findes i Podio under genbrugsgruppens filer. Man kan få en nydelig
A5-folder ved dobbeltsidet udskrivning på et stykke A4-papir.

Restaffald er hvad der er tilbage efter sortering. Det er hygiejneaffald, bleer, tandbørster (ikke el), dyrestrøelse, støvsugerposer,
skuresvampe, snasket papir og pap, kold aske, skod, flamingo
og forskelligt andet mindre affald. — Se også storskrald.
Restaffald skal afleveres i en tæt, lukket affaldspose.

MADAFFALD

Omfatter al slags madaffald, fx kød, ben, grøntsager, frugt, brød,
sovs, nødder, æg og skaller. Desuden kaffegrums og teblade
med papirfiltre, køkkenrulle, afskårne blomster og nedfaldsfrugt.
Skal afleveres i en grøn biopose med knude. Poser og ny spand
fås på de fleste biblioteker og kan bestilles på kk.dk/bioposer.

---► BLOKKENS AFFALDSRUM

PAPIR

Papirbeholderen tager gladelig mod aviser, ugeblade, reklamer,
kuverter, skrive- og tegnepapir, kopipapir og alle slags bøger.
Papir skal være rent og tørt. Clips og tape må godt sidde på.
Vådt og snasket papir er restaffald. Ligeså gavepapir.

---► BLOKKENS AFFALDSRUM

BATTERIER

Små batterier lægges i en rød batteribeholder i visse affaldsrum.
Store batterier afleveres som farligt affald på genbrugspladsen.

---►RØD BATTERIBEHOLDER I VISSE AFFALDSRUM
Blokke med kompostbeholder kan kompostere plantebaseret
madaffald, brød- og kagerester, kaffegrums og teblade med
KOMPOST papirfiltre, afskårne blomster og brugt køkkenrulle.

---► GRØN KOMPOSTBEHOLDER VED VISSE BLOKKE

PAP

Omfatter rent og tørt pap, karton, bølgepap og æggebakker.
Tøm papkasser og æsker og klap dem sammen. Neddel stort
pap, så det kan være i beholderen, og låget kan lukkes helt i.
Pap med madrester, fx pizzabakker, er restaffald.

---►GENBRUGSPLADSEN

PLAST

MAD- OG
DRIKKEKARTONER

Plastaffald er plastflasker, plastbakker, plastdunke, plastposer, plastfolie og bobleplast. Omfatter også biobaseret plast.
Mad- og drikkekartoner har indvendig en belægning af plast
eller aluminium, så de kan bruges til flydende fødevarer, fx
mælk, ymer, juice, mornaysauce, kirsebærsauce og papvin.
Tøm plast og kartoner og skrab eller klem madrester ud.
Flamingo, skumplast og chips- og kaffeposer er restaffald.
En vinkarton med pose er papaffald, men posen skal rives ud.
Emballager brugt til giftstoffer, ætsende væsker og kemikalier
er farligt affald. Skummadrasser og plastmøbler er storskrald.
Pvc indeholder klor og skal afleveres på en genbrugsstation.

---► GENBRUGSPLADSEN Plast og kartoner skal i samme beholder

GLAS

Omfatter glasflasker, konservesglas, glasemballage,
drikkeglas, vitaminglas og glasskår heraf.
Glas skal være tømt og nogenlunde rent for madrester.
Vinduesglas og spejle pakkes ind og stilles som storskrald..
Elpærer, lysstofrør og faremærkede flasker er farligt affald.
Ildfast glas skal afleveres på genbrugsstation pga. blyindhold.

---► GLASBEHOLDER PÅ GENBRUGSPLADSEN

METAL

Omfatter træmøbler, både lakerede, malede og ubehandlede.
Desuden ubehandlet træ, fx brædder, trækasser og paller.
Paller mærkes med teksten ”Hentes af skraldemand”.
Træ må højst være 1½ m langt. Det må indeholde søm og
skruer m.m., men disse må ikke stikke ud.
INDENDØRS
Møbler der ikke udelukkende er lavet af træ, er storskrald.
TRÆ
Udendørs og imprægneret træ afleveres på genbrugsstation.

---► GENBRUGSPLADSEN
Omfatter affald som er for stort til de sædvanlige beholdere:
⁎ Møbler der ikke udelukkende er lavet af træ, fx polstrede
møbler, kakkelborde, glasskabe og kontorstole.
⁎ Madrasser.
⁎ Gulvtæpper. Bind en tæpperulle med brændbare bånd.
⁎ Stort metal, fx cykel eller barnevogn. Cykler skal mærkes
med teksten ”Hentes af skraldemand”.
⁎ Glasborde, spejle og vinduesglas. Pakkes ind.
STORSKRALD ⁎ Stort plast, fx plastmøbler.
⁎ Træstammer og rødder tykkere end 10 cm.
Småt affald er ikke storskrald. Om ikke andet er det restaffald.
Storskrald stilles så det er let at håndtere. Det må højst være
1½ m langt og ikke tungere end hvad to personer kan bære.
Ellers skal det deles eller afleveres på en genbrugsstation.
Mursten, tagplader, gipsplader, fliser, mineraluld, sanitet og
forurenet byggeaffald skal afleveres på en genbrugsstation.

---► GENBRUGSPLADSEN

Omfatter gryder, pander, alubakker, alufolie, værktøj, søm,
skruer osv. Metal skal være nogenlunde rent for madrester.
Småt metal lægges i en metalbeholder.
Stort metal stilles i samme bås som storskrald.

Omfatter maling, lyspærer, lysstofrør, kemikalier, giftstoffer,
håndsprit, printerpatroner, spraydåser, neglelak, parfume og
store batterier. — Små batterier skal i en rød batteribeholder.
Tom emballage der har indeholdt giftstoffer, kemikalier og
ætsende væsker, skal også afleveres som farligt affald.

---► GENBRUGSPLADSEN
Omfatter udstyr der får strøm fra elnet, batterier eller solceller.
Småt elektronik lægges i elektronikbeholder med orange låg.
Ledninger og kabler skal samme vej.
ELEKTRONIK Stort elektronik stilles på sin egen plads på genbrugspladsen.

---► GENBRUGSPLADSEN

FARLIGT
AFFALD

Farligt affald afleveres i original emballage eller undtagelsesvis i anden tæt emballage med tydelig angivelse af indholdet.

Faresymboler.
Tom emballage med kun dette faresymbol er plastaffald:

---► MILJØSKABET PÅ GENBRUGSPLADSEN

