Syv gode råd
Hvis du følger disse syv gode råd, minimerer du risikoen
for lugtgener og problemer med fluer og maddiker i
sommervarmen.

I beholderen til
madaffald må du lægge

Spørgsmål?
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Dryp madaffaldet

Er du i tvivl om, hvad du må lægge i beholderen til

godt af

madaffald og restaffald, hvornår de tømmes næste

+

gang, eller har du erfaringer, som andre kan nyde godt
Læg bioposen forsigtigt i biospanden

Alt madaffald uden emballage
(både frugt, grøntsager og kød)

af. Så send os en mail.

så der ikke går hul på den
På www.hillerodforsyning.dk kan du finde sorterings
Luk den fyldte biopose med en knude

vejledning og fakta om affald og genbrug.

Skift bioposen hver 2. dag

Du må ikke lægge følgende i beholderen
til madaffald

Stil din udendørsbeholder
til madaffald i skyggen
Hold låget på biospanden og
beholderen udenfor lukket
Vask din biospand og beholderen

Kontakt

udenfor med vand og sæbe efter behov

Hillerød Forsyning
Kundeservice
Tlf: 48 23 10 00
affald@hfors.dk

Madaffald

÷

Haveaffald, jord og kattegrus. Husk, at almindeligt
plastik skal i beholderen med restaffald.

Er du i tvivl, om affaldet er madaffald
– så læg det i beholderen til restaffald.

Madaffald
– dit madaffald er vitaminer for miljøet

En hjælp i køkkenet

Hvad er restaffald?

I Hillerød Kommune har vi fokus på at genbruge de

Vi vil gøre det let at komme af med dit madaffald.

Alt det, som bliver til overs, når du har sorteret

værdifulde ressourcer, som findes i vores affald. Og

Derfor får du en lille grøn biospand til køkkenet sammen

dit madaffald fra, er restaffald.

med din nye beholder til madaffald, bliver det lettere

med komposterbare bioposer til at sætte i. Biospanden

for dig at gøre en ekstra indsats for miljøet!

er forsynet med huller, så posen kan ånde. Det forhindrer,

Her kan du se eksempler

at posen går i opløsning inde i køkkenet.

på restaffald:
• Bleer

I denne folder får du gode råd om, hvordan du sorterer
dit madaffald, og hvordan du bedst muligt håndterer

Det er vigtigt, at du bruger de nye bioposer i stedet for

• Pizzabakker

det.

almindelige plastikposer.

• Cigaretskod
• Hygiejnebind og andet affald
fra badeværelset

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Bioposerne er lavet af majsstivelse og er 100 % kom

Du får udleveret ruller med

– kontaktoplysningerne finder du på bagsiden af denne

posterbare – på den måde er de med til at sikre optimal

bioposer to gange om året.

• Mælke- og juicekartoner

folder.

udnyttelse af dit madaffald.

Hvis du får brug for flere poser,

• Kattegrus

kan du hente dem på genbrugs

• Kaninstrøelse

Tak, fordi du sorterer!

stationen.

