gladsaxe.dk/affald

Affaldsguide for

Boligforeninger med fælles beholdere
Haveforeninger
Sorter dit affald og se her, hvor du kommer af med det
Se også gladsaxe.dk/affald

Dagrenovation

JA TAK

– bliver til elektricitet og varme

Madaffald
Mælkekartoner. Pizzabakker
Almindelige el-pærer
Bleer, dyreaffald og hygiejneaffald mv.
Flamingo
Snavset pap og papir og bøger med ’hardback’
Husk at sortere det genanvendelige affald fra

Brug også Genbrugsstationen på
Turbinevej 10, åben daglig kl. 9-18
Undtagen enkelte helligdage – se gladsaxe.dk/genbrugsstation

NEJ TAK

Batterier. Elektronik. Farligt affald
Rent pap og karton. Paperbacks
Rent papir, aviser, ugeblade,
reklamer mv.
Glas og flasker
Hård plast. Jern og metal
Haveaffald

Bor du i en ejendom med skakt, skal du huske at lukke posen forsvarligt og pizzapakker skal rives i stykker eller laves til en kugle, ved at gøre
dem våde, så de ikke sætter sig fast i skakten.

Papir

JA TAK

– brugt papir bliver til nyt papir

Aviser og ugeblade
Reklamer
Kuverter – også rudekuverter
Paperback-bøger og telefonbøger
Skrive- og tegnepapir
(clips må gerne blive på)

NEJ TAK

Pap
Plast
Mælkekartoner
Bøger med hardback
Plastikposer
Reklamer indpakket i folie

Papir kan afleveres i en af de offentlige sorte kuber til papir eller i den grønne beholder mærket papir, hvis der findes en i din haveforening.
ejendom.

Pap og karton

JA TAK

– bliver til ny emballage

Papkasser, bølgepap og karton
Papemballage fra legetøj, tandpasta mm.
Toiletpapirruller
Æggebakker
Husk, at folde pappet ud eller
trykke det sammen, så det ikke fylder så meget

NEJ TAK

Snavset emballage
Pizzabakker
Mælke- og juicekartoner
Bøger med hardback og
paperbacks
Plast. Flamingo
Papir

Pap skal afleveres på
til storskrald
Genbrugsstationen
eller i deneller
grønne
i den
beholder
grønne mærket
beholderpap,
mærket
hvis der
pap,findes
hvis der
en findes
i din ejendom.
en i din haveforening.

Glas

JA TAK

– bliver til nyt glas

Glas til fødevarer
Vinflasker og spiritusflasker
Flasker til saft
Konservesglas
Glasskår fra de nævnte ting
Husk at skylle emballagen – med koldt vand *

NEJ TAK

Keramik
Porcelæn
Krystalglas
Vinduesglas
Almindelige el-pærer
El-sparepærer og lysstofrør
Tomme medicinglas

Glas skal afleveres i en af de offentlige sorte glaskuber.

Plast-emballage

JA TAK

– bliver til nye plastprodukter

Plastflasker og plastdunke
Plastbøtter
Plastlåg
Plastposer og plastfolier
Husk at skylle emballagen
– med koldt vand *

NEJ TAK

Legetøj
Store plast-ting
Regntøj og gummistøvler
(pga. pvc-indhold)
Bølgeplast. Gavebånd
Plastdunke fra maling, kemikalier
og skrappe rengøringsmidler
(de har ofte et faresymbol)

Plast-emballage skal afleveres i den grønne beholder mærket med plast.
Gladsaxe Kommune, Forsyningsafdelingen, Rådhus Allé, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51, e-mail: forsyning@gladsaxe.dk

Se flere affaldstyper bagpå

Småt metal

JA TAK

– bliver til nye produkter
af metal

Dåser fra drikkevarer
Dåser fra madvarer
Køkkengrej af metal
Små ting af metal
Foliebakker
Husk at skylle emballagen – med koldt vand *

NEJ TAK

Spraydåser og trykflasker af metal
Metalemballage mærket med
faresymbol
Metal der indeholder elektronik
Stort metal:
Skal sorteres og sættes til
ejendommens storskraldsordning

Småt metal skal afleveres i den grønne beholder mærket med metal. Spørg din vicevært, hvis du er i tvivl.

Stort og småt
brændbart

JA TAK

– det meste bliver til
elektricitet og varme

Stort brændbart:
Store møbler. Springmadrasser. Gulvtæpper
Småt brændbart:
Lampeskærme. Gardiner
Snavset pap
Tøj, der ikke kan genbruges
Cykeldæk

NEJ TAK

Stort brændbart:
Jernmøbler. Bildæk
Småt brændbart:
Dagrenovation. Dyreaffald
Genanvendeligt affald

Stort og småt brændbart skal afleveres sorteret til haveforeningens
ejendommens storskraldsordning.
storskraldsordning eller på Genbrugsstationen.
Er du i tvivl,
tvivl om,
så spørg
hvor din
du skal
bestyrelse
sætte det,
i haveforeningen.
skal du spørge din vicevært.

Elektronik og
hårde hvidevarer

JA TAK

– elektronikken genanvendes
i nye produkter

Computere
Radio og tv
Mobiltelefoner
Elektriske plæneklippere
El-tandbørster
Elektrisk legetøj
Hårde hvidevarer

NEJ TAK

Bilbatterier
Solarierør
Lysstofrør. El-sparepærer.
Almindelige el-pærer
Batterier
Madrester i køle- og fryseskabe

Elektronik og hårde hvidevarer skal afleveres sorteret til haveforeningens
ejendommens storskraldsordning.
storskraldsordning eller på Genbrugsstationen.
Er du i tvivl,
tvivl om,
så spørg
hvor din
du skal
bestyrelse
sætte det,
i haveforeningen.
skal du spørge din vicevært.

Pvc, krystal og
keramik

JA TAK

– deponeres indtil videre

Vaser, glasskåle, keramik, spejle
Pvc:
Gummistøvler og regntøj
Persienner og havemøbler
Badedyr og soppebassiner
Skarpe ting skal pakkes ind!

NEJ TAK

Plastflasker og plastdunke
Plast, der ikke er mærket pvc

Pvc, krystalglas og keramik skal afleveres sorteret til haveforeningens
ejendommens storskraldsordning.
storskraldsordning eller på Genbrugsstationen.
Er du i tvivl,
tvivl om,
så spørg
hvor din
du skal
bestyrelse
sætte det,
i haveforeningen.
skal du spørge din vicevært.

JA TAK

– bliver destrueret under
kontrollerede forhold

Kemikalier og gift
El-sparepærer og lysstofrør
Maling og spraydåser
Batterier – alle slags og størrelser
Olie og spildolie
Fyrværkeri

NEJ TAK

Elektronik
Almindelige el-pærer
Pvc

Farligt affald kan du altid aflevere på Genbrugsstationen. Er din haveforening
ejendom medmed
i kommunens
i kommunens
miljøskabsordning,
miljøskabsordning,
kan du
kanaflevere
du aflevere
det meste
det meste
til
dindin
til
vicevært
ansvarlige.
(undtagen
Maling,
gift).
kemikalier,
Maling, kemikalier,
el-sparepærer
el-sparepærer
og lysstofrørogkan
lysstofrør
også afleveres
kan også
tilafleveres
kommunens
til kommunens
farvehandlere.
farvehandlere.
Små batterier
Små
kan
batterier
desuden
kan desuden
afleveres
i en afleveres
af de offentlige
i en af kuber
de offentlige
til batterier
kuberogtili batterier
flere butikker.
og i flere butikker.

Byggeaffald
og sanitet

JA TAK

– bliver behandlet under
kontrollerede forhold

Sanitetsudstyr
Mursten, tagsten, brokker og beton
Jord, sten, grus
Pvc – fx nedløbsrør
Imprægneret træ

Byggeaffald og sanitet skal du aflevere på Genbrugsstationen.
* Hvis du skal bruge varmt vand og sæbe for at få emballagen ren, skal den i stedet i dagrenovationen.

Byggeaffald og sanitet
skal afleveres på:
Genbrugsstationen
Turbinevej 10
2730 Herlev
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