13.december 2016

Affaldsordning Øbro 95
Pap & Karton:
Batterier:
Lægges i opstillet grønne beholder der står
i dagrenovationsrummet.

Dagrenovation:
Dagrenovation er alt det affald, der er
tilbage, når fx papir, miljøfarligt affald,
haveaffald, glas og storskrald er sorteret
fra. Enkeltdelene må ikke måle mere end
100 x 20 x 20.

Elektronik:
I denne orange beholder ligger i
mobiltelefoner, eltandbørster, elektrisk
legetøj, strygejern og mindre
køkkenmaskiner.
Større ting som, fx computere, elkomfurer,
hård hvidevare mm, skal stilles i
storskraldsrummet.

Farligt affald:
Farligt affald er en lang række produkter i
husholdningen som for eksempel terpentin,
maling og kemikalier. Fælles for det farlige
affald er, at det ikke må afleveres i
skraldespanden, da det er skadeligt for
miljøet. Skal afleveres i kasse som står i
dagrenovationsrum, er der mere end der
kan være i kassen, kontaktes kontoret.

Pap er typisk emballage, fx pakken om
tandpastatuben, legetøjet eller fjernsynet.
Det kan også være bølgepap, røret i en
køkkenrulle og bagsiden på en A4-Blok. Pap
og karton kan kun genbruges, hvis det er
rent. Pizzabakker må derfor ikke afleveres i
papbeholderen, da der ofte sidder
madrester på låget.
Husk: fold pappet sammen fjerne
plastik, flamingo og andet fra
papkasserne.

Sparepære/Ledpære
Spare pærer skal afleveres til
genanvendelse, så kviksølvet ikke slipper
ud og forurener miljøet. Hvis vi smider
vores brugte spare pærer i skraldespanden
eller glascontaineren, vil kviksølvet forurene
miljøet. Derfor skal både brugte - og knuste
spare pærer afleveres i kassen som står
dagrenovationsrum.

Storskrald:
Storskraldsrummet ligger bagved
containeren. Rummet er aflåst og det er
jeres saldo nøglebrik der virker.

Glas:

I dette rum stilles alt det der ikke må
komme i containeren: møbler, hvidevare,
tæpper og lignende. Tæpper skal skæres
op i baner på 1 meter, løse genstande skal
bindes sammen

Her afleveres vin og spiritusflasker og glas
fra fødevarer. Glas fra fødevarer og flasker
skal være tømt og gerne med låg.

Storskrald tømmes hvert 14 dag, se dato
på www.oebro95.dk

Hård plast:
Her afleverers tomme plastflasker uden
pant, dunke til fra drikkevarer, milde
rengøringsmidler, sæbe, shampoo, rene
plastpakker fra frugt, grøntsager, is,
flødeboller mm.
Hård plast som cd- hylster, opvaskebaljer
mm, er også i denne beholder.

Metal:
Her afleveres skyllede konservesdåser,
tomme dåser uden pant, køkkengrej,
foliebakker, værktøj og æsker af metal

Hvis affald har karakter af byggeaffald:
Brokker af mursten, beton,
sanitetsudstyr, gipsplader og lignende,
skal dette afleveres på:
Borgervænget Genbrugsstation
Borgervænget 29
2100 København Ø
Hvis i har nogle spørgsmål er i velkommen
til at ringe til kontoret
Ejendomskontoret
Telefon 25671066

