
TØMNING AF AFFALDS BEHOLDERE og JULETRÆER 
 
HUSHOLDNINGSBEHOLDER SKAL STILLES UD, SENEST MANDAG MORGEN KL. 08.00 
BIO-BEHOLDER SKAL STILLES UD, SENEST TIRSDAG EFTERMIDDAG KL. 15.00 
HAVE GRØNT BEHOLDER STILLES OGSÅ UD DAGEN FØR TØMNING. SE DATOER I TIDLIGERE OMDELT SKRIVELSE ELLER 
PÅ HJEMMESIDEN.  
 
ALLE BEHOLDERE STILLES TIL AFHENTNING FORAN DIN LÅGE PÅ BAGSTIEN OG RETURNERES SAMME STED EFTER 
TØMNING. Se korrekt placering herunder.  
 
HVIS IKKE BØTTEN ER KØRT UD PÅ STIEN FORAN DIN LÅGE, BLIVER DEN IKKE TØMT… 
Bemærk at det er kommunens beslutning at affaldssortere og vi skal sammen forsøge at få den bedste logistik 
omkring tømningen af de mange nye spande. Hjælp din nabo og hinanden med at køre spande ud og husk at lukke 
låget helt til, så fuglene kan få fat i affaldet.  
 
HVIS DU HAR MEGET AFFALD, så “lån lidt plads” i naboens bøtte efter aftale med ham/hende, eller kør et smut til 
genbrugsstationen. Husk vi har store beholdere til pap, papir, plast og småt elektronik på lille Bakkevej. 
 
JULETRÆER: Træer afhentes i beboernes havegang/låge onsdag den 9 januar 2019.  
Bemærk det må max være 120cm i længde og uden fod/pynt, så skær det over om nødvendigt.  
 

Korrekt placeret  
med håndtag vendt ud mod stien 

Undgå at fodre fugle og rotter  
Låget skal kunne lukkes helt 

  
 
Bestilling af poser online  
https://www.kk.dk/bioposer 
Poserne bliver leveret i din postkasse.  
Du kan også hente dem på din lokale genbrugsstation.  
 



   
Det må GERNE komme i din grønne bioaffaldsspand 
• Madaffald, råt og tilberedt 
• Ris, pasta og morgenmadsprodukter 
• Kød, fisk, ben og knogler 
• Brød og kager 
• Frugt og grøntsager 
• Sovs og fedt 
• Pålæg 
• Æg og æggeskaller 
• Nødder og nøddeskaller 
• Kaffegrums og kaffefiltre 
• Teblade og tefiltre 
• Brugt køkkenrulle 
• Afskårne blomster  
 
Husk at madaffald altid skal afleveres i de udleverede bioposer, og du skal binde knude på dem for at minimere 
lugtgenerne. Er dit bioaffald meget vådt, kan det være en god idé at bruge 2 poser. Der må som udgangspunkt ikke 
afleveres "løst affald" i beholderen, undtaget er dog fx afskårne blomster, majs- og rabarberblade, der ikke er 
snaskede.  
 
 
Det må IKKE komme i beholderen til bioaffald 
• Jord 
• Dyrestrøelse (fx kattegrus og halm fra kaniner) 
• Madaffald i emballage 
• Potteplanter 
• Nedfaldsæbler (Brug dem i stedet som gødning under din hæk, der gør de super god gavn). 
 
 


