
 
 

Information til beboerne i Eskemosepark 
 

 Storskraldsordning m.v. 
i vores ”Miljøgård” 

 

 

Affaldshåndtering i miljøgården 
 

I Eskemosepark har vi et system til håndtering af storskrald. 

Denne er beliggende på parkeringspladsen ved nr. 20 - 22 

 

Alt storskrald afleveres og sorteres her. Din hoveddørsnøgle passer til lågen. 

Uden for selve miljøgården står der glas- og avis container samt container til 

brugt tøj. 

Sådanne containere står også på P pladsen over for nr. 59 

 

Billigere og mere miljørigtig 
 

Det er kommunalbestyrelsen der beslutter, hvordan affaldssorteringen og -

afhentningen skal ske. Rammerne for affaldshåndteringen er fastlagt i den 

gældende lovgivning herunder Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse. 
 

Fordelene ved den nye storskraldsordning er, at den er billigere for os som 

beboere og samtidig mere miljørigtig. Det skyldes, at flere ting kan genbruges, 

hvis vi sorterer korrekt. 
 

Sådan skal storskraldet sorteres 
 

I miljøgård skal storskrald sorteres på følgende måde: 
 

Plastdunke m.m. - Springmadrasser og fjedremøbler - Jern/metal - Småt 

brændbart - Stort brændbart – Elektronik – Pap - Kemikalier/maling - Spare 

pærer og lysstofrør - Batterier 

 

Hver fraktion er markeret med ord og billeder, så I ved, hvor de forskellige 
ting skal placeres. 



      Det er vigtigt at være opmærksom på følgende forhold: 

•    Der er et særligt skab til kemikalier. Dette vil være aflåst, så kun 

      ejendomsfunktionæren kan komme ind, derfor skal I stille f.eks.        

     malingsrester på bordpladen. 

•   Erhvervsstorskrald må IKKE stilles i vores storskraldsgård, det skal du som 

     erhvervsdrivende, selv køre til kommunens affaldsanlæg. 

•   Når du flytter, eller renoverer f.eks. køkken, fra boligafdelingen, skal du selv  

     køre dit storskrald til kommunens affaldsanlæg. 
 

Der er ikke ændret på håndteringen af aviser og glasflasker. 
 

•   Aviser, ugeblade, tryksager etc. skal stadig lægges i de opsamlingsbeholdere, 

     der står rundt om i bebyggelsen. Det indsamlede papir bruges for eksempel  

     til nyt avispapir, toiletpapir og andet genbrugspapir. 

•   Glas og flasker skal stadig lægges i de opsamlingsbeholdere, der står rundt om  

     I bebyggelsen. De fleste flasker skylles og genbruges op til 25 gange, før man  

     er nød til at smelte glasset om. 
 

Affaldssortering i miljøgården 
 

Vi har pligt til at sortere vores affald, som beskrevet nedenfor. 

Og hvis vi gør det korrekt, har vi ret til at få det afhentet uden ekstra 

omkostninger. Det er vigtigt, at vi sorterer vores storskrald korrekt, således at vi 

kan holde udgifterne nede. 
 

Såfremt du har mulighed for selv, at aflevere noget af dit storskrald på den 
kommunale genbrugsstation bør du gøre dette!!! 
 

Plast 
Plastdunke og -flasker fra f.eks. vaskemiddel, skyllemiddel, eddike og 

læskedrikke. Al emballage skal være rengjort og må ikke have 

indeholdt farligt affald. Emballagen af plast hakkes i småstykker, 

smeltes om og bruges til f.eks. møbler. 

 

 

Elektronik 
Edb-udstyr, radioer, fjernsyn, støvsugere, el-værktøj, eldrevne 

køkkenmaskiner, mikrobølgeovne o. s. v. 
 

 

Pap 
Rent pap. Husk at såfremt det er papkasser skal disse klappes 

sammen. Fjern eventuelle flamingo stykker, plasticposer og urent 

pap (til småt brændbart). Rent pap genbruges til produktion af nye 

papkasser, æggebakker eller rør til køkkenruller. 

 

 



Jern og metal 
Cykler, haveredskaber, rene dåser fra drikkevare og konserves. 
Rustfrit stål etc. 
Cykler skal være mærket med ”storskrald, navn og adresse”. Metal 

kan bruges igen og igen. Tomme dåser og andet af metal hakkes i små 

stykker og smeltes om. Hårde Hvidevarer. 

 
 

 

Springmadrasser og fjedremøbler 
Alle møbler med fjedre. F.eks. lænestole, sofaer, madrasser. 

 
 

Spare pærer og lysstofrør 
Spare pærer lægges i plastkassen på bordet. Læg pærerne forsigtigt, 

så de ikke går i stykker. Op til 98 % af materialerne kan genbruges 

(kviksølv, lyspulver, glas og metaldele) i forbindelse med 

produktionen af nye pærer. 

 

 

Småt brændbart 
Affald under 1 meter af træ, plast, urent pap. 

Brændbart affald ender på forbrændingsanlægget, hvor det bliver 

forvandlet til el og varme. 
 

 

Stort brændbart 
Brændbart affald over 1 meter og under 3 meter. Højest 1,5 meter 

bredt. Gulvtæpper op til 2 meter. Alt glas fjernes fra møbler, vinduer 

og døre. Søm og skruer bukkes ind. Fjern f.eks. eksempel også en vask 

fra bordpladen. Stort brændbart skilles mest muligt, så det kan være i 

renovationsbilen. Brændbart affald ender på forbrændingsanlægget, 

hvor det bliver forvandlet til el og varme. 

 
 

 

Kemikalier/maling 
Farligt affald kan skade miljøet, hvis vi ikke behandler det forsvarligt. 

Du må ikke blande det med det øvrige affald, og du skal så vidt muligt 

aflevere det i den originale indpakning/ emballage. 

For eksempel: 

- Emballerede kemikalier (f.eks. afløbsrens, sprøjtemidler, lim, plante 

og skadedyrsbekæmpelsesmidler, olie- og benzinprodukter osv). 

- Tom emballage til kemikalier 

- Malingrester og spraydåser 

- Medicinrester 

HUSK: Du kan aflevere medicinrester, kanyler o.l. på apoteket. Stil 

tingene på bordpladen, så håndterer vores ejendomsfolk det, således 

at det bliver bortskaffet på en forsvarlig måde. 

 
 
 

 



Batterier 
Batterier er farligt affald, der kan skade miljøet, hvis de bliver brændt 

sammen med dit husholdningsaffald. Brugte batterier lægges i kassen 

på bordet og de vil herefter blive bortskaffet på en forsvarlig måde.  

 

   

 

Hjælp dig selv og dine naboer med, at holde udgifterne 
nede til affaldssortering, ved at sortere det korrekt. 
Vær opmærksom på, at Miljøgården er Videoovervåget 

 

Spørgsmål om den nye storskraldsordning 
Vores ejendomsfunktionærer vil være behjælpelige, hvis du/I har spørgsmål til, 

hvor du/I skal sætte jeres storskrald. 

Der er selvfølgelig mulighed for at kontakte os med eventuelle spørgsmål 

mandag til fredag mellem kl. 8.00 til 9.00 på telefon 40 48 96 69 eller ved 

personligt fremmøde i samme tidsrum. 
 

Med venlig hilsen 
Ejendomskontoret og bestyrelsen 
 

 
 

 


