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NEMMERE
AFFALDSSORTERING

Du har nu fået en ny affaldsbeholder,
så du nemt kan sortere papir, glas,
metal og plast fra din dagrenovation.
Der er vigtige værdier gemt i
sorteret affald. Derfor skal det
affald, der kan genanvendes,
fremover ned i din nye
beholder.

DIN DAGRENOVATION
FORTSÆTTER UÆNDRET
Du skal stadig bruge den sædvanlige dagrenovationsbeholder til det affald, der ikke kan genanvendes.
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Tømning hver 2. uge
Vi tømmer den nye beholder hver
2. uge – samme ugedag som din
dagrenovation. Dagen efter at du
har fået din nye beholder, kan du
gå ind på www.ltf.dk/affald under
Selvbetjening for at se, om det er
lige eller ulige uger.
Her kan du også tilmelde dig
vores sms-service.

NEM ADGANG
TIL DIN BEHOLDER
På tømmedagen skal beholderen
stå med håndtag og hjul udad,
så skraldemanden kan trille
afsted med den.

Adgangsvejen skal
bestå af et jævnt og
fast underlag som
for eksempel fliser,
hårdt stampet grus
eller lignende. Ingen
perlesten eller
løst grus.

Adgangsvejen skal være
mindst 1 meter bred, og der
skal være en frihøjde på
mindst 2 meter hele vejen.

Har du en havelåge, skal den kunne
stå åben af sig selv, når skraldemanden t ømmer din beholder.

Der må ikke være mere end 10% stigning
(10 cm pr. meter) og ingen bump,
trapper eller trin på vejen, der gør, at
man ikke kan køre med beholderen.

Hvis din beholder står et
sted, som ikke lever op til
disse krav til adgangsvejen,
skal du blot sætte den frem
på fortovet senest kl. 7 på
tømmedagen.
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Vinflasker
Ølflasker
Glasflasker
Syltetøjsglas
Konservesglas
Store glasskår
Drikkeglas
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Ildfaste fade
Keramik
Porcelæn
Vinduesglas
Spejle
El-pærer

Vinduesglas og spejle skal du
aflevere på genbrugspladsen.
Ildfaste fade, keramik, porcelæn
og el-pærer kan du putte i den
røde miljøboks.
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Konservesdåser
Øl- og sodavandsdåser
Metallåg
Fyrfadslysholdere
Stanniol og sølvpapir
Foliebakker
Søm og skruer
Bestik og sakse

NEJ TAK

• Frost- og chipsposer
• Spraydåser fra fx hårspray
og maling
• Tuber fra fx remoulade eller
maling
• Elektronik fx brødristere
og telefoner
Elektronik og spraydåser kan du
aflevere i den røde miljøboks.
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Plastflasker
Bøtter
Frugt- og grøntbakker
Kødbakker
Bobleplast
Plasturtepotter
Plastposer
Husholdningsfilm

HUSK, at du kan lægge både
blød og hård plast i beholderen.
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Flamingo
Gummistøvler og regntøj
Baderinge
Badebassiner
Gummi
Margretheskåle
og andet melanin

Disse ting kan du aflevere på
genbrugspladsen.
Dunke fra maling, kemikalier og
småt elektronik kan du aflevere i
den røde miljøboks.
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Aviser
Ugeblade
Reklamer
Printerpapir
Skrive- og tegnepapir
Konvolutter
Fotokopier

HUSK, at papiret gerne må
være krøllet eller iturevet –
bare det er tørt og rent.
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Mælke- og juicekartoner
Pap og karton
Pizzabakker
Gavepapir
Æggebakker
Bøger
Reklamer indpakket i plastfolie

Disse ting skal i dagrenovationsbeholderen.

KONTAKT

Har du spørgsmål til ordningen, kan du finde
svar på visortererogså.dk eller kontakte os
på forsyning@ltf.dk.
Er der problemer med din affaldsordning, kan
du meddele det til Lyngby-Taarbæk Forsyning
• på www.ltf.dk under “Selvbetjening”,
• på telefon 72 28 33 60.

