FORS
Ø

GSOR

DNIN

G

skil affaldet ad

Teknik & Miljø

DET GIVER MENING AT SORTERE
I Vejen Kommune vil vi gerne blive endnu bedre til at sortere. Derfor
får du nu mulighed for at låne værktøj på genbrugspladserne, hvis du
ikke kan skille dit affald ad hjemmefra. Husk dog...
1) Brug ikke lang tid på at skille affaldet ad - vurder altid hver enkelt ting.
2) Gør det nemt for dig selv og pak bilen i den rigtige rækkefølge inden du tager
afsted. Find oversigten de forskellige containere på www.vejen.dk/genbrug
3) Spørg en af genbrugspladsvejlederne, hvis du er i tvivl

AFFALD DER SKAL SKILLES AD...
Herunder finder du eksempler på, hvad du skal skille ad.
1)   Vurder altid først hvilke materialer produktet er lavet af.
2)   Skil affaldet ad så godt du kan.
3) Spørg en af genbrugspladsvejlederne, hvis du er i tvivl.

Parasol

• Dug: Rest efter sortering
• Jernstel: Metal
• Træstel: Indendørs malet træ

Skal stol

• Plastiksæde: Stor hård plast
• Træsæde: Indendørs malet træ
• Jernben: Metal
• Plastikben: Stor hård plast

Skab m/glaslåge + hylder
• Glas hylder: Fladt glas
• Låge m/glas: Vinduer
• Resten: Indendørs malet træ

HUSK! Sortering nytter - alt det du gør, gør en forskel.

EKSEM

PLER

AFFALD DER SKAL SKILLES AD...
EKSEM

PLER

Spisebord

• Jernben/plade: Metal
• Træben/plade: Indendørs malet træ
• Glas plade: Fladt glas

Hæve/sænkebord m/motor
• Jernben: Metal
• Træplade: Indendørs malet træ
• Motor: Elektronik

Kontorstol med jern ben

• Jernben: Metal
• Træsæde: Indendørs malet træ
• Stofsæde: Polstrede møbler
OBS! Er stellet eller benene af plastik skal den ikke skilles ad og skal i
stedet afleveres i containeren "Polstrede møbler".

Box madras

• Jernben: Metal
• Træben: Indendørs malet træ
• Madras: Polstrede møbler

Trillebør med plastkasse
• Jern stel + hjul: metal
• Kasse: Stor hård plast *

* Er det en trillebør med jernkasse skal det hele i metal

Lamel gardiner

• Metalstang: Metal
• Lameller: Polstrede møbler

HUSK! Sortering nytter - alt det du gør, gør en forskel.

ikke

AFFALD DER SKAL SKILLES AD...
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Husk, at der er bagatelgræner...
Mindre metal- og plastikgenstande fx skruer, hængsler fra låger og
håndtag fra skuffer skal du ikke bruge tid på at skrue af.

PLER

Når træet er knust, bliver mindre metaldele sorteret fra med en magnet
og går dermed til metal.

Andet der ikke skal skilles ad - fordi det ofte er for besværligt:
Havestole med flet

Havebord
m/glasplade,
der ikke ligger løs
Gæsteseng
Klapvogn

Psst...

Nogen tror stadig, at alt affald
afleveres samme sted eller brændes af
- men det altså en  skrøne.
Vejen Kommune har forskellige aftagere
af alt det genanvendelige affald.
For eksempel smeltes metal om
til nyt metal. Pap og plast genanvendes
til nye produkter, og genbrugstræ
anvendes til nye møbler.
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