HJÆLP med at hjælpe hinanden og miljøet!
Vær søde at sortere jeres affald. Hvis vi ikke gør det, bliver vores skraldecontainere ikke
tømt, med svineri, fluer, rotter, dårlig lugt og bøder til følge.
HE

Der må ikke placeres hverken pap eller andet skald
på skraldecontainernes låg.
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OBS: Byggeaffald fra renoveringer må ikke
smides i storskrald. Det skal du selv
bortskaffe/ køre til genbrugspladsen.
Hvis vi alle gør en indsats, bliver
det hurtigt meget bedre.
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Hilsen Gårdlauget i
Købkes Gård
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Læs mere om affaldssortering:
kk.dk/affald og koebkesgaard.dk/beboerinfo/#affald

Almindelig renovation

SMÅT ELEKTRONIK

Special renovation

BYGGEAFFALD
må ikke smides i STORSKRALD!!!
Det skal du selv bortskaffe/ køre til genbrugspladsen!
Tak for hjælpen! Hilsen Gårdlauget

OK i STORSKRALD:

IKKE OK i STORSKRALD:
n Byggematerialer: Mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr,

n Indbo fx møbler, reoler og gulvtæpper

tagplader, gips eller jord/sten/grus, mm. må ikke komme i
storskrald, men skal afleveres på genbrugspladsen

n Vinduesglas, spejle etc.

OBS: Skal være pakket ind, så skraldemanden ikke skærer sig
n PVC

n Tallerkener, stentøj, køkkengrej, tøj etc. er heller ikke

storskrald, og skal i dagrenovationen eller kan afleveres på
genbrugspladsens byttecenter.

n Træ, glas, plast og metal fra gør-det-selv-arbejde
n Cykler skal være mærket med en seddel med teksten “Fjernes

af renovatøren”.

Så stort må storskrald være:

Nærmeste nærgenbrugsstationer og genbrugspladser:

n Genstanden må ikke være tungere end,

❶ Møllegade 25, 2200 N

hvad to mand kan håndtere
n Lange genstande som grene, brædder,

tæpper, bordplader og rør mv. må ikke
være længere en 150 cm, og må ikke
stables højere end 120 cm
n Små genstande skal enten bundtes eller

samles i klare sække eller åbne kasser.

❺

❷ Gartnergade 8 - 14, 2200 N

❸

❹

❸ Haraldsgade, Vermundsgade 47 A, 2100 Ø
❹ Nordhavn, Helsinkigade 26, 2150 Nordhavn
❺ Borgervænget, Sibeliusgade 80, 2100 Ø
❻ Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg

❻

K Ø B K E S

❶
❷

Læs mere om nærgenbrugsstationer og genbrugspladser på a-r-c.dk/privat/genbrugsplads
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