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NY AFFALDSORDNING

DB - Team Affald

17-06-2021

Frank Rudy Sørensen
Stenmøllen 197
2640 Hedehusene
Kære borger
Hermed fremsendes information om beholdere og ny affaldsordning.
Tre stk. 2-hjulede beholdere til ny affaldsordning
Den nye affaldsordning starter 1. januar 2022 og alle haveboliger får leveret

•

•

Tre obligatoriske beholdere til sortering af
- glas og metal – tømmes hver 8. uge
- papir og plast/fødevarekartoner – tømmes hver 2. uge
- madaffald og restaffald – tømmes hver 2. uge, men hver uge maj-august
En rød boks til farligt affald – tømmes efter behov

Ekstra gratis 2-hjulet beholder til pap kan bestilles
Alle haveboliger kan få en ekstra gratis 2-hjulet beholder til pap, som leveres samtidig med
de tre obligatoriske beholdere, så der i alt vil være 4 beholdere på ens grund.
Den ekstra beholder gør det nemmere at sortere pap, pap kan dog stadig sættes ud i klare
sække eller bundtet - pap afhentes 10 gange om året samtidig med storskrald.
Ekstra gratis beholder til pap skal bestilles senest 30. juni 2021 via dette link
https://htk-swdk.renoweb.dk/Legacy/borger_tilmeldmateriel.aspx
Startpakke ny affaldsordning
I de nye beholdere vil ligge en startpakke med

-

Information om den nye affaldsordning
Sorteringsvejledning
Net til sortering
Poser til madaffald
Hænger til stativer der skal bortskaffes

Stativer
Stativer til sække og kassetter skal ikke benyttes i ny affaldsordning og vil blive indsamlet i
uge 1 og uge 3, hvis de er sat frem til kørevej til skel og har hænger på.

196716454

Adgangsforhold og størrelse på beholdere
På næste side er vist beholdere, deres størrelse samt kommunens krav til adgangsforhold.
Vigtige datoer







30. juni 2021 er seneste dato for bestilling af den ekstra gratis beholder til pap
15. november-19. december 2021 leveres de nye beholdere
27. december 2021 tages de nye beholdere i brug
1. januar 2022 starter tømning i den nye affaldsordning
Uge 1 og uge 3 i 2022 indsamles stativer
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