
Dagrenovation

Fra 2018 er det besluttet at al affald i Roskilde Kommune skal sorteres i:

MADAFFALD Madaffald er alt det   køkkenaffald, som stammer fra 
planterller dyr - og er både tilberedte og rå rester. Det skal kommes i 
”madposer, som kan hentes på kontoret!

RESTAFFALDRestaffald er dét affald fra den daglige hus- holdning, som er 
tilbage, når alt gen- anvendeligt og farligt affald er sorteret fra.

METAL Giv dine dåser et let skyl under den kolde hane, inden du lægger 
dem i din affaldsbeholder – og klem dem gerne sammen!

                                       

 PAP bølgepap, pizzabakker o.l.

På ”Traktorpladsen” i Granly nummer 2, lige ved indkørslen til 
kolonien, er containere til ovenstående.

GLAS Giv dit glasaffald et let skyld under den kolde hane. Du må gerne lade
låget sidde på dit glasaffald.

PAPIR & KARTON
Som noget nyt må du også aflevere småt og tørt karton i din papirbeholder.

Udenfor Granly er opstillet Glas- og papircontainere!

DU skal selv bringe dit affald til pladserne og anbringe det i de rette 
containere.

Hjælp med at holde skraldepladsen pæn, så det ikke ligner en 
losseplads – hvor rotterne mæsker sig!

Storskrald

Der er storskrald på trailerpladsen den første lørdag i maj, juli, 
september og oktober, kl. 8 – 11.30.
Hvad og hvordan kan man komme med skrald disse dage?

Maj og Oktober: 
Alt brandbart, max størrelse 1m x ½m
Alt haveaffald og grene, 
Jern - Sten og fliser

Juli og September
Alt brandbart, max størrelse 1m x ½ m
Alt haveaffald og grene

Alt andet kan ikke komme med (jord, tv/radio, køleskab, maling mm) –
det må man selv sørge for at bringe til Kara.

Affald kan kun leveres på trillebør eller lignende –
Ikke på trailer eller andre ladvogne.

Ansvarlig for storskrald er Anker Hansen, have 224
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Ældre og svært bevægelseshæmmede kan i samme tidsrum få afhentet 
affald af foreningens traktor og frivillige. 

Tilmelding til afhentning sker til Bent Nielsen i have 103, tlf. 41 60
39 22, hverdage kl.17-19.

Men det bedste er jo at kompostere
det meste selv – og så have
kompost til haven året efter .


