Affaldssortering
Vi har nu haft en længere periode til at vænne os til at sortere vores affald
og det er i det store og hele gået godt.
Men der er dog stadig nogle smuttere. Derfor denne lille gennemgang af
hovedreglerne og kommentarer til nogle af de gennemgående smuttere.
Vi opererer med syv typer affald:
1. pap
2. papir
3. plast
4. glas
5. metal
6. husholdningsaffald
7. rent restaffald
For alle typer affald (fraset køkkenaffald) gælder: ingen madrester (dvs.
sildeglas, makreldåser og lignende skal skylles).
For at sorteret affald skal kunne genanvendes kræves at det er den rene
vare, dvs. glas uden låg, flasker uden prop, pap helst uden tape osv.
Ledninger/elkabler er en blanding af metal, plast og/eller gummi og kan
ikke umiddelbart genanvendes og skal i stedet i restaffaldscontaineren.
1. PAP: kasser skal være uden fødevarerester (dvs. ikke pizzabakker!), tape
bør helst fjernes og kasserne skal foldes ud og/eller trampes FLADE inden
de lægges i containeren. Polystyren/flamingo er IKKE pap (det skal i
stedet lægges i containeren til rent restaffald). Mælke- og juicekartoner er
coatede indvendigt og skal IKKE i papcontaineren, men med i
husholdningsaffaldet.
2. PAPIR skal være uden fødevarerester og uden overfladebehandling.
3. PLAST: det drejer sig om både hård og blød plast. Husk rengøring, hvis
det har indeholdt fødevarer. Polystyren/flamingo er IKKE plast.

4. GLAS: metal- og plastiklåg aftages og lægges i de respektive
containere. Flasker uden prop. Elpærer skal IKKE i glascontaineren.
5. METAL: dåser og lignende skal skylles (bare én makreldåse i en
container på en varm sommerdag og hele opgangen stinker!)
6. HUSHOLDNINGSAFFALD skal være FORSVARLIGT INDPAKKET
og kastes i affaldsskakten. Pizzabakker skal rives i mindre stykker, foldes
og indpakkes i affaldspose. Bind, bleer og lignende skal ligeledes være
forsvarligt indpakket.
7. RENT RESTAFFALD placeres i de grønne containere med GULT skilt.
I princippet alt det, der ikke kan placeres de andre seks steder, f.eks.
polystyren/flamingo, blisterpakninger til tabletter, træ, tøjrester, klude,
elpærer (indpakkes i papir), ledninger, kabler, andet el-udstyr osv.
Potteplanter og -jord og altankasseindhold skal lægges i havecontaineren
udendørs, men UDEN plastpotter, de skal i plastcontaineren.
I tilfælde af fyldte eller midlertidigt flyttede containere: stil ikke affaldet i
kældergangen, anbring det evt. i eget kælderrum natten over.
Der erindres i øvrigt om, at STORSKRALD skal placeres ved sydgavlen
på Taarbækdalsvej eller på kulpladsen på Taarbæk Strandvej, TIDLIGST
DAGEN FØR AFHENTNING, se datoer og regler i øvrigt på kommunens
hjemmeside.
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