Inspiration til din indendørs
affaldssortering

AFFALD

PÅ RETTE STED

INDRET DIG MED INDENDØRS SORTERING
Sortering af affald kan hurtigt blive en del af hverdagen, hvis det er
let at sortere affaldet der, hvor det opstår. Sortering af affald behøver
nemlig ikke kun at foregå i ét rum. Vi håber, at du bliver inspireret og
får gode ideer til, hvordan du kan få plads til at sortere i lige netop dit
hjem.

KØKKEN:
Affaldspose til restaffald
Grøn spand til madaffald
Opbevaring af plast

STUE:
Kurv til papir
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BADEVÆRELSE:
Beholder til
plast og papir

BRYGGERS:
Poser til glas/dåser
og pap

TIP: Indret fx din
sortering i nærheden
af dit køkken eller på
badeværelset, hvor der er
en del plast og karton.
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KØKKEN
Skabsrummet under vasken og køkkenskabe er oplagte steder at gemme din affaldssortering, hvis du
har plads. Der findes mange praktiske løsninger til
skabe og skuffer, der gør det nemt at sortere fx
madaffald, restaffald, plast, dåser og glas,
når det opstår under madlavningen.

TIP: Gør plads til sortering
under køkkenvasken.
Rengøringsmidler o. Lign. kan
fx stå på badeværelset, på en
hylde over børnehøjde eller i et
kurvesystem monteret bag
på køkkendøren.
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TIP: Du behøver ikke
at købe en masse nye
skraldespande. Du kan bare
bruge ting, du har i forvejen til
at sortere i – det kan fx være
en papkasse, en mulepose
eller en spand.

TIP: Hvis pladsen er trang
i køkkenet, er det vigtigst
at gøre plads til restaffald,
madaffald og plast.

5

Du kan gemme sorteringen af
vejen, fx nede i en skuffe. Så ser
der altid pænt og ryddeligt ud i
køkkenet.
Hvis du går ud med affaldet
jævnligt, kan du nøjes med
mindre kasser. Så behøver det
ikke at fylde så meget.

TIP: Husk, at der skal
være let adgang, så du
hurtigt og nemt kan
komme til din
sortering.
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BADEVÆRELSE
På badeværelset kan det være
en god ide at have opbevaring
til plast og papir.

TIP: Kartonrullerne fra
toiletpapiret sorteres
som papir. Dem har hver
husstand ca. 120 styks
af om året.
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TIP: Du kan overveje at
melde reklamer fra eller
udvælge hvilke typer, du
gerne vil have. Det giver
mindre papiraffald.

STUE
I stuen kan det være oplagt at
have en kurv til gamle magasiner, reklamer og aviser. Det ser
pænt ud og kan være en del af
indretningen.
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ENTRE
Hvis du har plads, er entreen
eller bryggerset et godt sted at
have noget af affaldet. Det er
tæt på døren og gør transporten kortere til affaldsbeholderne
uden for.

TIP: En pose med hank
er let at bære. Når den er
tømt, kan den pakkes ned i
din taske, hvis du er på vej
videre ud i verden.
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FLERE TYPER AFFALD
I ÉN SPAND
Hvis pladsen er trang, kan du
overveje at have metal, glas og
plast i den samme spand. Så kan
du sortere det i hver sin skraldespand, når du går ud med det.
På den måde skal du ikke bruge
så mange beholdere indendørs.

TIP: Metal, glas og plast
kan godt være ”snasket”, så
brug en beholder, der er let
at rengøre.
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INDDRAG BØRNENE
Børn vil ofte gerne være med til
at sortere. Derfor kan det være
en fordel at indrette sorteringen
til dem.

TIP: Få dine børn til
at hjælpe med at lave
mærkaterne. Så er de
med til at tage ejerskab
for at sortere i jeres
hjem.
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Har du spørgsmål til
din affaldssortering?
Læs mere om sortering på
www.solrod.dk/affald2020
eller følg os på Facebook
på ”Solrød Affald 2020”
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Papiret er 100% genbrugspapir, som er
FSC certificeret og EU Blomst certificeret.

