Sorteringsvejledning
Rest- og madaffaldsbeholder
Tømmes
hver 2.
uge!
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Snavset emballage
Pizzabakker
Madpapir
Kaffe- og chipsposer
Stearinlys
Støvsugerposer
Aske og grillkul
Kattegrus
Bleer, vat og bind
Engangsvaskeklude og vatpinde
Gavepapir og bånd
Plastposer
Ren, blød plastfolie
Bobleplast

Klip ud og hæng op!

HUSK at restaffald skal i en
lukket pose.

•
•
•
•
•

Frugt, grøntsager og buketter
Kød, knogler og ben
Fisk og skaldyr
Skaller fra æg og nødder
Brugt køkkenrulle, kaffegrums
og -filtre og teposer
• Pasta, nudler og ris
• Kage- og brødrester
• Ost og mælkeprodukter
HUSK at madaffald skal i poser.
Luk med en tæt knude.

Læs mere om sortering
www.samsoe.dk

Genbrugsbeholder

• Plastdunke,
fx shampooflasker
• Bakker fra kød, frugt og grønt
• Plasturtepotter
• Plastlåg
• Plastbægre (fx fra yoghurt)

Tømmes
hver 4.
uge!

HUSK at al plast fra mademballage skal
være ren og tør. Alt lægges løst i beholderen.

• Mælkkartoner
• Juicekartoner
HUSK at tømme dem og skylle dem let.

• Aviser, blade og reklamer
• Breve og kuverter
• Skrive- og tegnepapir

•
•
•
•
•
•

Konservesdåser
Øl- og sodavandsdåser
Foliebakker og metallåg
Kapsler
Ren stanniol
Fyrfadsholdere

HUSK at konservesdåser og anden
mademballage skal være fri for madrester.
Alt lægges løst i beholderen.

HUSK at papir skal være rent og tørt.
Fjern plastfolie fra magasiner og øl/
sodavandskasser inden det lægges (løst)
i beholderen.

Andre materialer...
Fortsæt med at bruge genbrugsøerne til glas
find nærmeste genbrugsø vha. vores app ”Affaldsportal”

Farligt Affald

•
•
•
•
•

Vinflasker
Glasflasker
Syltetøjsglas
Konservesglas
Drikkeglas

HUSK at glasemballage skal være fri
for madrester.

Farligt affald skal fortsat afleveres
på genbrugspladsen. I løbet af
efteråret 2022 vil alle husstande få
tilbudt en miljøkasse.

Storskrald
Storskraldsordningen kan
bestilles via vores app
”Affaldsportal” eller via RenoWeb.
Links til begge dele finder du
på hjemmesiden.

Information...
Genbrugsplads

Kontakt os

Affaldscenter Harpesdal
Nørreskiftevej 41

Borgerservice åbningstider
Mandag - onsdag: 10.00 - 12.00
Torsdag: 15.00 - 17.00
Fredag og weekend: LUKKET

Åbningstider
Se åbningstider på www.samsoe.dk

Telefontid
Mandag - torsdag 9.00 - 12.00
og igen fra 13.00 - 15.00
Fredag og weekend: LUKKET
Samsø Kommune
Søtofte 10
8305 Samsø
Telefon: +45 87 92 22 00
kommune@samsoe.dk
Læs mere om vores
kommune på:
www.samsoe.dk

Læs mere om sortering
www.samsoe.dk

Hent vores nye app!
Vores nye app ”Affaldsportal” lanceres i midten af februar.
Du kan downloade app’en fra Google Play eller App Store.
Med app’en kan du:
• Få besked dagen før, dine beholdere skal tømmes, så du kan nå at køre dem ud til
vejen, eller hvis du bare er interesseret i at vide hvornår dine beholdere skal tømmes
• Bestille storskraldsindsamling
• Få besked, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område, eksempelvis hvis vi har 		
nedbrud på en skraldebil
• Vil klage over skraldemandens håndtering af din affaldsbeholder – eller rose ham
for den gode indsats

Følg os på facebook

- vi gør det sammen

