GIV DIT AFFALD NYT LIV
DET SORTERER UNDER DIG
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Du får snart en ny genbrugscontainer
Hvis du har din egen papircontainer i dag, henter vi den og erstatter den med en
ny genbrugscontainer. Din gamle papircontainer skal stilles frem, så vi nemt kan
finde den.
Den nye genbrugscontainer er delt på midten, så den har to rum. Det ene rum er
til papir og småt pap, og det andet rum er til plast og metal. Skraldebilen har også
to rum, så affaldet ikke bliver blandet sammen.
Du må gå i gang med at bruge den nye genbrugscontainer, så snart vi kommer med
den. Du beholder din container til dagrenovation.
Hvis du bor et sted, hvor du deler papircontainer med andre, får I nye fælles
containere – én til plast og metal, og én til papir og småt pap.

I Danmark vil vi gerne blive bedre til at sortere vores affald.
Faktisk har vi sat os det mål, at 50 % af alt husholdningsaffald skal
genanvendes i 2022. Det er rigtig meget affald, der skal have nyt liv,
men vi kan sagtens nå målet – hvis bare vi alle sorterer.
På den måde sørger vi for, at værdifulde materialer bliver genanvendt
i stedet for at blive sendt til forbrænding.
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Til dig med egen container
Du får en ny 240 liter genbrugscontainer med to
rum, som bliver tømt hver 4. uge. Den erstatter din
nuværende papircontainer. Vi bytter dem i dagene
efter du har fået papircontaineren tømt i september,
så lad den stå synligt, så vi nemt kan se den.
Du modtager en sorteringsvejledning og en tømme
kalender sammen med genbrugscontaineren. Skulle
tømmekalenderen blive væk, kan du altid tjekke din
tømmedag på rebild.dk/affald. Her kan du også til
melde dig vores sms og mailservice.

Vi kommer med
den nye genbrugs
container i løbet af
september 2017.

Til dig der deler
container med andre
I får nye fælles containere – én til papir og småt
pap, og én til plast og metal. Du må begynde at
bruge containerne, så snart vi kommer med den.
Du modtager en sorteringsvejledning i postkassen.

Vi kommer med
de nye containere
i løbet af september
2017.

Stil din gamle
papircontainer
synligt efter
tømning i
september.
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Sorter affaldet – det giver mening
Når man smider pålægspakker, ketchupflasker og konservesdåser ud med dag
renovationen, bliver det sendt til forbrænding. Det koster penge at få det brændt,
og samtidig mister vi muligheden for at genanvende materialerne. Fremover skal
det værdifulde plast og metal i stedet sendes til et sorteringsanlæg og sælges, så
det kan indgå i nye produkter.
Du får en sorteringsvejledning sammen med den nye container, så du ved, hvordan
du skal sortere.

PLAST/METAL

Metal udvindes i miner, og plast er lavet
af olie. Jo mere vi kan genanvende,
desto bedre – det kræver nemlig min
dre energi og forurener ikke så meget
som at lave nye materialer.
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PAPIR/SMÅT PAP

Papir og småt pap kan blive til nye
papir og papprodukter. Det kræver
meget mindre vand og energi at gen
anvende end at lave nyt, og papir kan
få nyt liv mange gange.

106 foliebakker er nok
til en bærbar
computer
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1 kilo
aviser kan
blive til
32 æggebakker
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Dit affald bliver ikke
blandet sammen!
Når du sorterer derhjemme, sørger vi
selvfølgelig for, at affaldet ikke bliver
blandet sammen igen. Skraldebilen, der
kommer og tømmer din genbrugscon
tainer, har også to rum. Skillevæggene i
containeren og skraldebilen sikrer, at
affaldet ikke bliver blandet sammen.
Der er også plads til, at bilen kan tømme
store containere, uden at affaldet bliver
blandet.
De to rum i skraldebilen kan ligeledes
tømmes hver for sig, så når skraldebilen
ankommer til sorteringsanlægget bliver
materialerne også holdt adskilt. På an
lægget bliver affaldet sorteret yderligere
i forskellige typer og solgt til genanven
delse.
Du skal altså blot smide affaldet i det
rigtige rum i containeren – så sørger vi
for, at det får nyt liv.

Vi holder
affaldet
adskilt
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2
konservesdåser kan
blive til en
ringeklokke

Se din nye genbrugscontainer
og få mere at vide
Du kan se den nye genbrugscontainer på alle kommunens
genbrugspladser. I september er containerne også udstillet
på bibliotekerne i Støvring, Skørping, Terndrup og Nørager,
samt i Borgerservice på rådhuset i Støvring.
På vores hjemmeside kan du læse mere om den nye ord
ning, og på Facebook kan du følge med i vores arbejde og
få ideer og affaldstips. På hjemmesiden kan du også til
melde dig vores sms og mailservice – så får du besked,
når vi kommer og henter affald hos dig.
Vi glæder os til at give affaldet nyt liv sammen med dig og
resten af kommunen.

rebild.dk/affald
facebook.com/rebildkommune

