STORSKRALD
- DATOER 2019
Bestil afhentning af storskrald senest mandag i ugen før, vi kører i dit
distrikt. Læs mere på hjemmesiden, hvor du med fordel kan benytte
selvbetjeningen. Du kan også tilmelde dig vores sms-service, så du får
en sms, inden vi kommer i dit distrikt.
Ved bebyggelser med fælles affaldsløsninger skal du aftale tilmelding med
administrator, udlejer eller vicevært.
Stil og sorter affaldet rigtigt
Stil storskrald ud til fortov eller rabat senest kl. 6.00 på afhentningsdagen
og tidligst 2 dage før. Det må ikke genere fodgængere og biler.
Stil hver type storskrald for sig f.eks. stort forbrændingsegnet affald, jern
og metal, ting af plast og elektronik.
Små genanvendelige genstande skal afleveres (sorteret) i klare sække.
Usorteret storskrald bliver ikke taget med.
I vejregistret på kan du finde vejnavn og se, hvilket distrikt du tilhører. I
skemaet herunder kan du se hvornår vi henter storskrald i dit distrikt.
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Storskrald 1
04.02-05.02 2019
06.02-07.02 2019
11.02-12.02 2019
13.02-14.02 2019
18.02-19.02 2019
20.02-21.02 2019
25.02-26.02 2019
27.02-28.02 2019
04.03-05.03 2019

Ændringer i storskraldsordningen pr. 1. april 2019
Der afhentes fortsat storskrald fire gange årligt men efter 1. april 2019,
ændres storskraldsordningen, til ikke længere at være en tilmeldeordning.
Det betyder, at du ikke længere behøver at tilmelde dig for at få afhentet
storskrald, men blot skal stille det frem på fortovet på afhentningsdagen*.
Bemærk, at ændringen betyder, at vi er nødt til, at ændre distrikterne for
storskrald. Der kommer mere information ud omkring ændringerne, i første

halvår af 2019. Så følg med på hjemmesiden og hold udkig efter det
nyhedsbrev der udkommer i foråret
*Ejendomme i landzoner skal fortsat tilmelde sig afhentning af storskrald.
Der vil komme mere information i første halvår af 2019, omkring hvilke
adresser der fortsat skal tilmelde sig afhentning.

