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Hvis du har din egen papircontainer i dag, henter vi den og erstatter den med en
ny genbrugscontainer. Din gamle papircontainer skal stilles frem, så vi nemt kan
finde den.
Den nye genbrugscontainer er delt på midten, så den har to rum. Det ene rum er til
papir og småt pap, og det andet rum er til plast og metal. Skraldebilen har også to
rum, så affaldet ikke bliver blandet sammen. Du må gå i gang med at sortere i den
nye genbrugscontainer, så snart vi kommer med den. Du beholder din sæk eller
container til dagrenovation. Hvis du bor et sted, hvor du deler papircontainer med
andre, beholder I den, og får en ny fælles container til plast og metal.

I Danmark vil vi gerne blive endnu bedre til at sortere vores affald.
Faktisk har vi sat os det mål, at 50 % af alt husholdningsaffaldet skal
genanvendes i 2022. Det er rigtig meget affald, der skal have et nyt liv,
men det kan vi sagtens nå – hvis bare vi smider rigtigt ud.
Det gør vi ved at sørge for, at værdifulde materialer bliver genanvendt
i stedet for at blive sendt til forbrænding.

Du får en ny 240 l genbrugscontainer med to rum,
som bliver tømt hver 4. uge. Den erstatter din
nuværende papircontainer. Tømmekalenderen i

Affaldshåndbog 2017 gælder også for din nye genbrugscontainer. Du kan altid tjekke din tømmedag
på jammerbugt.dk/affald under Selvbetjening. Her
kan du også tilmelde dig vores sms- og mailservice.
Du får en sorterings
vejledning sammen med
genbrugscontaineren.

Vi kommer
med den nye
genbrugscontainer
i løbet af marts og
april 2017.
Stil din gamle papircontainer synligt

TIL DIG, DER DELER
CONTAINER MED ANDRE
I beholder jeres papircontainer og får en ekstra
fælles container til plast og metal. Papir og småt
pap skal altså fortsat i papircontaineren, mens plast
og metal skal i den nye container. Du må begynde
at bruge containeren, så snart vi kommer med den.
Du modtager en sorterings
vejledning med posten.

Vi kommer med
den nye container
til plast og metal i
løbet af marts og
april 2017.

S M I D A F FA L D E T R I G T I G T U D – D E T G I V E R M E N I N G
Når man smider pålægspakker, ketchupflasker og konservesdåser ud med dag
renovationen, bliver det sendt til forbrænding. Det koster penge at få brændt, og
samtidig mister vi muligheden for at genanvende materialerne. Fremover skal det
værdifulde plast og metal i stedet sendes til et sorteringsanlæg og sælges, så det kan
indgå i nye produkter. Hver gang du smider plast og metal i din nye container, laver du
altså en udgift om til en indtægt. Papir og småt pap indsamles også til genanvendelse
i den nye ordning. Du får en sorteringsvejledning sammen med den nye container.

PLAST/METAL

Metal udvindes i miner, og plast er lavet
af olie. Jo mere vi kan gen
anvende,
desto bedre – det kræver nemlig mindre
energi, og forurener ikke så meget som
at lave nye materialer.

PAPIR/SMÅT PAP

Papir og småt pap kan blive til nye
papir- og papprodukter. Det kræver
meget mindre vand og energi at gen
anvende end at lave nyt, og papir kan
få nyt liv mange gange.

106 FOLIEBAKKER ER NOK
TIL EN BÆRBAR
COMPUTER

STIL GENBRUGSCONTAINEREN UD TIL SKR ALDEMANDEN
Hvis du bor i byen, skal genbrugscontaineren stilles frem til skel på tømmedagen,
med mindre adgangskravene er opfyldt. Du kan få en påmindelse om tømning på
sms eller mail. Læs mere på jammerbugt.dk/affald.

1 KILO
AVISER KAN
BLIVE TIL 32
ÆGGEBAKKER

DIT AFFALD BLIVER
IKKE BL ANDET SAMMEN!
Når du sorterer derhjemme, sørger vi
selv
følgelig for, at affaldet ikke bliver
blandet sammen. Genbrugscontaineren
tømmes af en skraldebil, der holder de
forskellige materialer adskilt. Skillevæg
ge
ne i containeren og skraldebilen
sørger for, at affaldet ikke blandes, når
containeren tømmes. De to rum i
skraldebilen kan tømmes hver for sig.
Faktisk bliver papir og småt pap kørt til
Nørresundby, mens plast og metal
køres til sorteringsanlægget på Reno
Nord i Aalborg. Du skal altså bare smide
affaldet rigtigt ud – så sørger vi for, at
det får nyt liv.

VI HOLDER
AFFALDET
ADSKILT

MØD OS OG DIN NYE CONTAINER
Du kan se den nye genbrugscontainer på alle
kommunens genbrugspladser. I marts og april er containerne også udstillet på bibliotekerne i Pandrup,
Brovst og Fjerritslev. På vores hjemmeside kan du læse
mere om den nye ordning, og på facebook kan du
følge med i vores arbejde og få ideer og affaldstips til
hjemmet. På facebook kan du også se, hvornår vi
kommer forbi din by og fortæller om den nye genbrugsordning. Vi glæder os til at give affaldet nyt liv
sammen med dig og resten af kommunen.

2 KONSERVESDÅSER KAN
BLIVE TIL EN
RINGEKLOKKE
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