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FORKERT SORTERING
Vi har på det seneste fået henvendelser, hvor beboere har observeret
– at når renovationsbilen tømmer restaffald, tømmes undertiden grønt
eller genanvendeligt sammen med restaffaldet, dvs. til forbrænding.
”Og hvorfor skal vi så sortere,
når det hele bare bliver blandet sammen alligevel?”
Denne misforståelse vil vi gerne mane i jorden.

Når det sker, for det er ganske rigtigt, at
det sker ind i mellem, skyldes det, at
renovationsarbejderen opdager
– at det grønne affald indeholder så meget restaffald, at det ikke kan bruges som grønt affald.
Det samme kan gøre sig gældende for andet
genanvendeligt affald.

FAKTA
Der er altså tale om mangelfuld kilde-sortering, der ødelægger værdien af ”råmaterialet”.

STORE MÆNGDER PAP OG PAPIR
En anden ting, der også er blevet observeret, er – at renovationsbilen tager pap og papir med.
”Og så bliver det jo også bare brændt, i stedet for at blive genbrugt.”
Denne misforståelse vil vi gerne mane i jorden.
Det er heller ikke rigtigt, men skyldes – at mængden af pap og papir er så stor, at vi er nødt til
at tage en ekstra tur med renovationsbilen. Før indsamling af pap og papir, har vi
rengjort renovationsbilen.

Restaffald

Pap og papir

Renovationsbil

Rengjort renovationsbil

FAKTA
DET ER VIGTIGT FOR
OS AT FASTSLÅ, AT DET
NYTTER AT SORTERE.
Og hvis man får indtryk af, at det kunne
blive bedre, så ja.
Perfekt bliver det først, når renovationsarbejderen ikke er nødt til at kassere
genbrugeligt affald, fordi det er for
dårligt sorteret.
Og til alle jer, der gør det rigtigt – tak!

Forbrændingen

FAKTA
Der er altså tale om så store mængder pap
og papir, at vi tømmer med renovationsbilen.
Til genanvendelse

I etageejendomme foregår sorteringen af affald vha. miljøstationer.
Dvs. beboerne sorterer deres affald, der så placeres i miljøstationens
beholdere i gården med hver sin type affald: grønt, papir, pap, flasker
osv.
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SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål om sortering, er du velkommen
til at ringe til Genbrugscentret på tlf. 72 10 61 10.
Du kan også se kommunens hjemmeside på
www.fredericia.dk
15977_www.danline.dk
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