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Håndtering af affald i A/B Aaen 

    

Generelt skal vi være opmærksomme på ikke at overfylde beholderne (og lukke lågene helt) af hensyn til 
renovationsarbejdernes afhentning, lugtgener og tiltrækning af rotter. Hvis en container er ved at være 
fyldt til kanten, så benyt den næste.  

Tænk på miljøet 

 Vi har i løbet af det sidste års tid fået udvidet vores skralderum med flere beholdere, så det er blevet 
lettere for os alle sammen at sortere vores affald på den mest miljømæssige måde. Hvis vi sorterer rigtigt, 
kan det meste af vores affald genanvendes som værdifulde ressourcer. Hvis vi ikke sorterer vores affald, 
bliver det i længden dyrere for os alle i gården, og det er til skade for miljøet. Læs vejledningen på den 
enkelte beholder, hvis du er i tvivl. 

Skralderummet indeholder beholdere til følgende sorteringer: 

 Hård plast:  

 I skralderummet findes der en beholder til hård plast. Vi opfordrer til at man skyller diverse 
plastikbeholdere og laver en sortering i sit køkken. Eksempelvis beholdere fra rengøringsmidler, plastbakker 
fra grøntsager og kød, plastikdeodoranter og yoghurtbægre. 

 Metal:  

 I metalbeholderen kan du aflevere skyllede konservesdåser, dåser med/uden pant, metalbeslag, og andre 
større metalgenstande.  

 Elektronik: 

 Diverse elektroniske apparater: brødrister, elkogere, ledninger, kabler, mobiltelefoner, mm.  

 Batterier: 

 I skralderummet findes en lille grøn beholder til indsamling af brugte batterier. 

 Farligt affald: 

Malingrester, kemikalier, spraydåser, o.lign. skal sættes ovenpå det store metalskab i skralderummet. 
Viceværten vil herefter hurtigst muligt låse kemikalierne inde i skabet, hvorefter det vil blive kørt væk. 

 El-pærer: 

El-pærer afleveres samme sted som farligt affald oven på metalskabet, og IKKE i glasaffald. 

 Glas: 

Flasker/glas af forskellig art skal puttes i flaskecontainerne i eller udenfor skralderummet. Låg er tilladt. 

Hvis flaskecontainerne i skralderummet er fyldt, så kom dine flasker i flaskecontaineren på den modsatte 
side af busslusen på Rantzausgade (ved Stenurten). Lad være med at sætte flaskerne ved siden af kassen, 
da konsekvensen er, at hverken skrald eller flasker bliver fjernet af renovationsarbejderne. 
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 Pap: 

 Pap skal i papcontainerne i gården lige udenfor skralderummet. Papkasser slåes naturligvis sammen, så de 
ikke fylder unødigt. Vi gør opmærksom på, at mademballage som f.eks. pizzabakker ikke skal i 
papcontaineren. 

 Papir: 

 Avispapir, reklamer, brevpapir og lign. skal afleveres i papircontainerne i skralderummet. 

 

Storskrald og genbrugsstation 

Med jævne mellemrum bestiller foreningen en container til storskrald. Hold øje med opslag på 
opslagstavlen eller kontakt viceværten for information omkring dato for næste container.  

Containeren skal bruges til at få ryddet op i lejligheder og kælderrum - og IKKE til f.eks. nedrivning af hele 
køkkener eller badeværelser. Det er den enkelte andelshavers ansvar at køre den slags affald væk. 

Den nærmeste genbrugsstation ligger under Bispeengbuen – 1,6 kilometer fra andelsforeningen.  

Adresse: 

Bispeengen Genbrugsstation,  2200 København N 

Adgangsvej for gående og cyklister: Borups Allé 164  

Adgangsvej for biler: Nordre Fasanvej 209 

 

Kompostbeholdere i gården 

 

I foreningens gård findes der tre kompostbeholdere til grøntsags skræller og andet grønt affald. Med tiden 
bliver det grønne affald til kompostmuld, som kan spredes ud i bedene i gården.  

Husk, at der ikke må komme forarbejdet mad i beholderne, da det kan tiltrække rotter. Det er vigtigt at 
kattegrus og lignende ikke smides i kompostbeholderne. 

Vand komposten: Når du bruger spandene, så hæld gerne lidt vand over komposten i samme omgang – så 
spandene ikke tørrer ud. Husk at lægge låget på igen. 

 

Genbrugshylde i skralderum 

I skralderummet har vi fået opsat en genbrugshylde. Her kan du stille småting, som andre kan få glæde af. 
Det er tilladt at tage de forskellige ting, som står på hylden. 

 

 


