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I tvivl om sortering?
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Sådan gør du med juleaffald

Læs mere på
www.slagelse.dk/affald2018

Glædelig jul
og godt
sorteret!

 avepapir og gavebånd skal i
G
beholderen til restaffald.
 apæsker kan du lægge i rummet
P
til papir og pap. Det samme gælder julekort.
 edt fra and eller flæskesteg er
F
madaffald.
 kyl sildeglasset, og aflever det i
S
rummet til metal, glas og hård plast.
J uletræet kan bruges som vinterafdækning
i dine bede eller afleveres som haveaffald.
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Du er også altid velkommen på genbrugspladsen.

Flot sorteret!

Siden vi satte den nye affaldsordning i gang i maj i år,
er det kun gået en vej med affaldssorteringen i Sorø
Kommune - nemlig den rigtige!

Skraldemændene
henter hver måned
26 kg affald til genbrug
fra hver husstand.

14 kg madaffald pr.
husstand bliver nu lavet
til energi og til gødning,
som vi sender tilbage
til markerne.

I genbrugsbeholderen
lægger vi nu 7 kg papir/
småt pap og 5 kg metal,
glas og hård plast.

Vi genbruger nu næsten halvdelen af affaldet fra
kommunens husholdninger, og det er tæt på at være
dobbelt så meget som før.
Det er husholdningerne i Sorø Kommune, der kan tage
æren for det flotte resultat. I gennemsnit har hver
husstand næsten halveret mængden af restaffald, efter
at alle har fået mulighed for at sortere i de nye beholdere.
Den grundige sortering og det øgede genbrug betyder, at
vi i Sorø Kommune bidrager til at spare på klodens vigtige
ressourcer – og skåner miljøet for CO2.
Tak, fordi du sorterer - bliv endelig ved. Det nytter!
Glædelig jul og godt nytår!
Sorø Kommune og AffaldPlus

Tallene er gennemsnit pr. husstand pr. måned. Beregningerne er baseret på husstandsindsamlingen
i de første 6 måneder med den nye affaldsordning.

