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Containergården 
  
Nej det hedder det jo ikke længere – det er en SORTERINGSCENTRAL. 
 
Det vil sige at man IKKE må smide storskrald derover som køleskabe, 
senge/madrasser, møbler, vaske- og opvaskemaskiner osv. Kan det ikke være 
i beholderen, og kan låget ikke lukkes må, det ikke smides ud derover. 
 
Der er mulighed for at aflevere følgende derover (på bagsiden kan du se hvad 
der må smide ud). 
 
Bioaffald (brunt låg) 
Plast (gråt låg) 
Pap (lysebrunt låg) 
Papir (blåt låg) 
Små elektronik (orange låg) 
 
Og et skab til farligt affald – dog er det kun viceværterne som har adgang til 
dette skab. Farligt affald skal enten afleveres hos viceværterne i deres 
åbningstid eller på genbrugspladsen.  
Farligt affald MÅ IKKE HENSTILLES nogen steder på ejendommen. 
 
Og da vi nu skal bruge nøglebrik for at åbne hængelåsen, skal vi gøre 
opmærksom på, at ved brug af nøglebrikken bliver det digitalt registeret, 
ligesom når man benytter brikken andre steder på ejendommen. 
 
Flere steder på ejendommen står der papir og pap container. Benyt dem 
endelig, men husk at sortere korrekt, så ejendommen IKKE få en stor 
efterregning, fordi der er blevet sorteret forkert, og sørg for at din papkasse er 
HELT flad, så kan der være langt mere i containeren. 

 
 

Mvh. 
Bestyrelsen 
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Bioaffald (brunt låg) 

• Råt og tilberedt, Kød, fisk, ben, pålæg og knogler inkl. sovs og fedt 

• Ris, pasta og morgenmadsprodukter 

• Brød og kager samt frugt og grøntsager 

• Æg og æggeskaller samt nødder og nøddeskaller 

• Kaffegrums og kaffefiltre, teblade og tefiltre 

• Brugt køkkenrulle 

• Afskårne blomster 
 
Plast (gråt låg) 
Det må komme i beholderen til plast: 

• Beholdere og dunke fra opvaske- og mildere rengøringsmidler, vaske- og skyllemidler, opvaskebaljer og 
æsker/beholdere til opbevaring af mad 

• Plastikbakker og poser fra kød, fisk eller grønsager, drikkedunke og plastflasker uden pant 

• Værktøjskasse udelukkende lavet af plast 

• Grydeskeer lavet af plast og serverings- og opbevaringsskåle lavet af plast samt bestik lavet af plast 
 

Det må ikke komme i beholderen til plast: 

• Emballage, der har indeholdt kemikalier 

• Maling og andet farligt affald som fx printerpatroner og makeup 

• Uhygiejniske ting som fx tandbørsten og opvaskebørsten 

• Ringbind af plast 

• PVC, fx tagrender og gummistøvler skal afleveres på genbrugsstationen 

• Affald, som er sammensat af flere forskellige materialer, der ikke er til at skille ad, skal i dagrenovationsbeholderen 
 
Pap (lysebrunt låg) 

• Paprøret fra køkkenrulle og toiletpapir 

• Æsken fra tandpasta, vaskepulver, opvasketabs, sparepærer, batterier mv. 

• Kassen/æsken fra fx havregryn, æggebakker, legetøj og sko 

• Prismærker, postkort 

• Tape, hæfteklammer, labels o. lign. må godt blive på pappet. 
Det må ikke komme i papbeholderen 

• Pizzabakker eller anden emballage med madrester og snasket pap skal smides i dagrenovation 

• Flamingochips 

• Papir 
 
Papir (blåt låg) 
Det må komme i din beholder til papir: 

• Aviser & ugeblade 

• Reklamer & telefonbøger 

• Kuverter & kontorpapir 

• Gavepapir dog uden gavebåndet 

• Bøger 
 
Små elektronik (orange låg) 

• Alle genstande, der er forsynet med ledning og/eller drives af batterier eller solceller og kan være i beholderen 

• Mindre køkkenmaskiner som fx stavblendere  

• Mobiltelefoner og opladere, 

• Legetøj 
 
Og et skab til farligt affald (rødt låg) 

• Maling, opløsningsmidler og kemikalier 

• Elsparepærer og LED-lyskilder – BEMÆRK VENLIGST DETTE 

• Batterier 


