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Affald 
Vi har nogle problemer med affaldet her i Torvegården. Som det fremgår af billederne, bliver der smidt stort set alt muligt 
forskelligt ud. Træhylder, store papkasser – og ikke mindst aviser og blade. Men det er STRENGT FORBUDT! 
 
Papir/avis/blade/pap containerne: 
I disse containere skal alt papir- og aviser/blade affald afleveres, samt mindre papstykker – og det vil sige at hvis man har et 
større papstykke, river man det i nogle mindre stykker, så de falder pænt ned i containeren, og smider det gennem det 
smalle indtag foran på containeren. Her skal man også sørge for at skubbe affaldet helt ind og ned i containeren, så ikke 
åbningen er fuldstændig fyldt og dermed spærrer for de næste, der skal aflevere denne type affald. Og er der ikke plads i 
den første – så går man længere hen i rækken… 
 
Husholdnings/restaffald containerne: 
I disse containere må der naturligvis IKKE smides ovennævnte papir- og aviser/blade og papstykker. Der må kun smides det 
restaffald ud, der kan gå under betegnelsen ’husholdningsaffald’. Det vil altså sige at det er det som svarer til det der er i 
den pose, man har siddende på indersiden af skabslågen ved håndvasken i køkkenet. 
 
Storskralds containere: 
Hvert år i oktober måned stiller boligselskabet containere til storskrald til rådighed hen over en weekend. Det er  beboernes 
mulighed for at aflevere lidt større ting, som man ikke synes man kan komme af med på anden vis. Man må altså opbevare 
dette storskrald i løbet af året enten i sit kælderrum eller i sin lejlighed, indtil containerne bliver opstillet. 
 
Genbrugspladser og glaskuber: 
På en af de store p-pladser er placeret en glaskube, hvor alt glas skal afleveres. Glas må derfor heller ikke komme i vores 
egne affaldscontainere – og heldigvis er der jo ikke så langt til glaskuben, som kommunen stiller til rådighed. Endelig har 
man jo muligheden for at køre på genbrugspladsen i Rønnede – nøjagtig som alle andre borgere i kommunen.  

Det er ens eget ansvar – og man må evt. få hjælp fra familie og venner, eller man må betale en vognmand for 
at køre det væk. 
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