
5. september 
starter den nye 
affaldsordning

Nye tømmedage

De sidste beholdere er ved at blive leveret, og du skulle nu gerne have 3 rumopdelte beholdere  
som på billedet. Beholderen til glas og metal er den samme som før.

Samtidig med at vi har leveret dine nye beholdere, har vi også afleveret en velkomstpakke i din 
postkasse. Den indeholder bl.a. en sorteringsvejledning, så hele husstanden kan komme godt fra 
start med at sortere affaldet korrekt. Du kan også hente vores app AffaldNordfyn, som indeholder en 
online sorteringsguide. 

De grønne poser, som skal benyttes til madaffald, er også udleveret sammen med de nye beholdere.  
Du kan også få udleveret en affaldsspand til køkkenet, som passer til de grønne poser. Det kan du 
læse mere om længere nede i dette brev.

Bor du i sommerhus eller har du grønne  
containere ser det dog anderledes ud, klik her

Du kan se dine tømmedage her  
Fra den 2. september er datoerne synlige i vores app, AffaldNordfyn, download den her

Få en SMS eller mail dagen inden tømning, klik her

Hvis du allerede modtager besked om tømning på SMS, mail eller app, 
får du automatisk også besked om de nye tømninger.

Har vi glemt dig eller leveret færre beholdere, 
end du regnede med? Så kontakt os hurtigst 
muligt, så du også kan blive klar til at sortere.

SEPTEMBER

MANDAG

5

http://www.nordfynskommune.dk/10typeraffald
https://reno.nordfynskommune.dk/minsideTest/Tomningsinfo
https://affaldsapp.dk/nordfyn/
https://reno.nordfynskommune.dk/minside/Varsling?siteType=R


Vores affald – vores ressourcer

Placering af de nye  
affaldsbeholdere

Der er bestilt flere køkkenspande

De nye beholdere skal stå ved ejendommens skel når  
de skal afhentes, ligesom de andre beholdere på hjul.  
Husk at vende håndtaget ud mod vejen for at  
hjælpe skraldemanden. 

Hvis du betaler for afhentning af alle dine spande ved 
standplads inde på grunden, fortsætter vi med at hente 
spandene derfra.

Sommerhuse skal stille beholderen samme sted som 
tidligere, medmindre man har fået andet at vide.

De grønne køkkenspande har vist sig at være populære, og der er flere på vej. 
Følg med på appen eller Facebook, hvis du vil vide, hvornår der er flere 
spande på lager. Spanden rummer 7 liter og passer til de udleverede poser. 
Beholderen er lavet af genbrugsplast og er lufttæt.

Den røde kasse til miljøfarligt affald kan hentes i slutningen af oktober.  
Den bliver tømt to gange om året, og første gang er i 2023. 
Skriv dig op til en rød kasse her.

Indsamling af de gamle beholdere
Fra den 19. september begynder vi at indsamle de gamle beholdere. Tilmeld dig vores sms-service, hvis  
du vil have en besked, når du skal sætte den gamle affaldsbeholder ud til vejen for at få den samlet ind.

Hvis du gerne vil beholde dit sækkestativ eller beholder fra dagrenovation, sætter du blot beholderen  
langt væk fra vejen, så vi ikke kommer til at tage den med ved en fejl.

Beholderen med det blå låg skal leveres tilbage, så den kan blive brugt til haveaffald.

Har du ikke plads til de gamle beholdere, eller ønsker du at komme af med dem inden vi afhenter dem, 
kan du selv aflevere dem på Bogense Genbrugsplads.

Har du købt dit eget sækkestativ med træbeklædning, skal du være opmærksom på, at det ikke bliver samlet 
ind af kommunen. De kan ikke laves til nye skraldespande, og skal i stedet afleveres på genbrugspladsen som 
trykimprægneret træ.

Første gang vi tømmer de nye beholdere, tømmer vi også de gamle beholdere,  
så de er tomme og klar til at blive samlet ind.

Tak fordi du  

hjælper skralde-

mændene!

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=UW35KRQWU691

