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26. juni 2017
Vedr. «Hovedadressen»

Ny affaldsbeholder på vej til dig
Affaldssorteringen rykker nu tættere på dig. Fra 7. august 2017 til slutningen af oktober bringer vi
cirka 60.000 nye affaldsbeholdere ud til den nye affaldsordning. De nye beholdere er til glas, plast
og metal samt papir og småt pap.
Beholderne skal fordeles rundt i hele kommunen, og derfor tager det lidt tid. Se på listen herunder i
hvilken uge, du får din nye beholder leveret.

Hvad sker der hvornår?

Læs mere på næste side
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Spørgsmål og svar om den nye affaldsbeholder:
Skal jeg være hjemme, når affaldsbeholderen kommer?
Nej, det er ikke nødvendigt. Beholderen bliver stillet ind på grunden, hvor du har din eksisterende
affaldsbeholder eller i nærheden af den. Vi kan desværre ikke oplyse, hvilken dag i ugen vi
kommer hjem til dig.

Hvornår kan jeg tage den nye affaldsbeholder i brug?
Den 20. september får du et brev i din postkasse med sorteringsvejledning og information om den nye
ordning. Brevet ligger i postomslaget ”MED RUNDT”. Når du har fået dette brev, kan du begynde at
komme glas, plast og metal samt papir og småt pap i den nye beholder. Hvis du endnu ikke har
modtaget din nye affaldsbeholder, når du får brevet den 20. september, kan du tage beholderen i
brug, så snart du får den.
De nye affaldsbeholdere tømmes første gang i løbet af oktober måned 2017. Fra den 20.
september kan du se, hvornår vi forventer, din beholder tømmes på nemaffald.aarhuskommune.dk.

Hvor bør jeg stille den nye affaldsbeholder?
Den ekstra affaldsbeholder bør som udgangspunkt stå sammen med din almindelige beholder til
restaffald. Det gør det nemt for dig og for skraldemanden. Modtager du din beholder i august, kan
du stille den et andet sted, indtil ordningen starter. På affaldvarme.dk/adgangsvej kan du læse
mere om, hvordan dine beholdere skal stå.

Hvilken slags affaldsbeholder får jeg?
Bor du i en villa eller et rækkehus, får du typisk en to-delt beholder, hvor du lægger glas, plast og
metal i det ene rum og papir og småt pap i det andet. Nogle har dog selv bestilt eller fået tildelt flere
beholdere til henholdsvis glas, plast og metal samt papir og småt pap. Information om beholderne
kom til din e-Boks eller med brev i februar og marts 2017.

Hvad med min gamle papirbeholder?
Hvis du har en papirbeholder i forvejen, kommer vi og henter den typisk en uges tid efter, at du har
fået din nye affaldsbeholder. Dog tidligst i september.

Hvad sker der med min affaldsbeholder til restaffald?
Intet. Den bliver, hvor den er og bliver tømt, som den plejer.

Hvordan får jeg mere at vide?
Den 20. september får du et brev i din postkasse med sorteringsvejledning og grundig information
om sorteringen. Dette markerer startskuddet for den nye affaldsordning. Indtil da kan du læse mere
på www.sorter-mer.nu og følge den nye affaldssortering på Facebook/SorterMer

Sortering nytter
Når du sorterer dit affald, sparer vi på vores fælles ressourcer - det er godt for miljøet og for dig. Så
på forhånd tak for din hjælp.
Med venlig hilsen
AffaldVarme Aarhus

AffaldVarme Aarhus ▪ Teknik og Miljø ▪ Aarhus Kommune ▪ Bautavej 1 ▪ 8210 Aarhus V
Kundeservice: nyaffaldsordning@aarhus.dk ▪ Tlf. 8940 1600 (hverdage kl. 8.00-15.00)
www.sorter-mer.nu ▪ www.Facebook.dk/SorterMer

