Mere affaldssortering i Køge Kommune
Kære borger som bor i ejendom med fælles affaldsløsning
Der er nu bragt nye affaldsbeholdere ud til den ejendom eller bebyggelse, hvor du bor. Hvis I endnu ikke
har modtaget de nye beholdere, så kommer de inden for få dage. De nye affaldsbeholdere vil blive tømt
fra 1. maj, men I kan godt begynde at sortere og fylde affald i dem allerede nu.
Alle affaldsbeholdere får påsat skilte med affaldstype, så det er lettere at finde den rigtige affaldsbeholder.

Hvad betyder det for dig?
•

Du skal nu sortere dit husholdningsaffald i rest- og madaffald, metal, plast, glas, papir og pap. Hvis
du bor et sted, hvor I allerede sorterer plast og metal fra til genanvendelse, så er det naturligvis kun
madaffaldet som er nyt for dig – og tilsvarende hvis du bor et sted hvor I allerede sorterer i mad- og
restaffald, så er det kun plast og metal (og muligvis pap), som er nyt for dig

•

Du kan bruge den lille køkkenkurv til at sætte bioposerne i, så du kan sortere madaffaldet fra i dit
køkken.

•

Bioposer må kun benyttes til madaffald. Husk at binde en knude på posen, inden du kommer den i
beholderen til madaffald.

•

Inden du løber tør for bioposer, skal du have fat i den person som har ansvaret for udlevering af
bioposer hos jer. Afhængig af hvor du bor, kan det være din udlejer, din vicevært, eller en helt
tredje person. Nogle steder vil du også selv kunne hente flere bioposer fra et fælles rum, og hvis du
bor et sted, hvor I har 2-delte beholdere til mad- og restaffald, skal du bare fortsat binde en tom
pose på beholderens håndtag som signal til skraldemanden om at du har brug for flere poser

Det er en god idé at tænke over, hvilke løsninger du kan have i dit hjem, så det bliver nemt at sortere i alle
affaldstyper. Derfor har vi også i vedlagte folder medtaget nogle eksempler på, hvordan du kan skabe gode
sorteringsløsninger indendørs.

Du kan finde nyt om affaldsordningen på www.koege.dk/affald
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