Til beboerne i Hastrupvænget

20. november 2017

Sortering af affald
Køge Boligselskab har besluttet, at afdelingerne skal sortere vores affald i flere fraktioner, og
afdelingsbestyrelsen har besluttet at indføre et forsøg for at samle erfaring, før vi bruger husleje
kroner på en kommende løsning.
De to nye fraktioner er:



Hård og blød plastik, der skal sorteres i røde spande.
Hvidblik og aluminium, konservesesdåser og dåser fra drikkevare, der skal sorteres i blå
spande.

De nye spande opstilles sammen med:



Det grønne køkkenaffald, der sorteres i vore nuværende grønne spande.
Glas og glasflasker, der sorteres i vore nuværende grønne spande.

Alle fire spande opstilles på siden af, eller ved, cykelskurene, så der er mulighed for at frasortere
disse genbrug, før du kommer til affaldsrummet, hvor du stadig skal sortere i papir, pap og gråt
affald. Der vil være piktogrammer ved og på de enkelte spande. Det vil være op til den enkelte
beboer, hvordan sorteringen skal foregå i den enkelte husstand.
Afdelingsbestyrelsen håber på en positiv og imødekommende forståelse fra dig som beboer.
Forsøget bygger på et ønske om at indføre et sorteringssystem, der kan få et maximalt udbytte og
for en minimal investering for afdelingen. Forsøget vil blive evalueret på et kommende
beboermøde, hvor afdelingsbestyrelsen vil fremlægge 1‐2 forslag til en samlet sortering for alle
fraktioner af affald.
Har du som beboer synspunkter, tanker og ideer til den fremtidige opgave med sortering, er du
velkommen til at kontakte afdelingsbestyrelsen på vor mail: ab‐hastrupvaenget@kbs.dk
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Sådan sorterer du dit aﬀald rig gt
Alt det grønne aﬀald.
F.eks. frugt og grønt, brød- og kagerester, køkkenrulle, kaﬀegrums og
filter, teblade og poser, knuste æggeskaller, blomster, po eplanter
med klump, aske, strøelse, nøddeskaller, vådt papir uden tryksværte.
Ikke jord/haveaﬀald.
Kun glas. Husk at erne låg (skal i gråt/dagrenova onslignende aﬀald)
Glas skal være skyllet.
F.eks. flasker l drikkevarer, konservesglas, dressingflasker. Ikke
porcelæn.

Ren plast.
F.eks. blød og hård plast fra legetøj, indpakning m.v. Ikke plast der
indeholder mad, f.eks. plast fra pålæg.

Småt metal, f.eks. dåser fra øl og sodavand og konservesdåser.

Her menes KUN papir og ikke tynde papstykker eller laminerede papæsker fra f.eks. morgenmadsprodukter.
F.eks. aviser, kuverter, ugeblade, reklamer og tryksager, skrivepapir.

Pap l storskrald, der er rent. Slå dine papkasser sammen, så der kan
være mere i containeren.
F.eks. tørt bølgepap, papkasser, køkkenrullerør, æggebakker og lign.

Her ligger du alt det husholdsaﬀald, som ikke kan genbruges. Men pak
det ind, inden du smider det ud.
F.eks. mælkekartoner, madrester, almindelige elpærer, støvsugerposer,
bleer, cigaretskod, aske og ka egrus i mindre mængder.
STORSKRALD I HASTRUPVÆNGET: Afleveres på storskraldepladsen og placeres i de bure, som svarer l
typen af aﬀald. Beboere kan låne en kærre eller trækvogn med lås. Beboere kan i særlige lfælde få
hjælp l a entning af storskrald (udsat ved have/hoveddør). De e skal a ales med ejendomskontoret.
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