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Madaffald i sommervarmen

Varmen er begyndt at gøre sit indtog og snart er
sommeren over os. Det kan godt skabe frygt for lugt
og maddiker i madaffaldet. Solrød Kommune har
derfor valgt at tage nogle forholdsregler, som kan
mindske generne.
Plastposer går ikke i opløsning i den fugtige
sommervarme
Solrød Kommune har valgt at bruge poser af plast
fremfor bioposer. Plastposer går ikke i opløsning,
selvom de står længe og er våde indvendigt, som
bioposer kan gøre. Det er også lettere at få plastposer ud af skraldespanden, så der ikke efterlades
affald, når skraldemanden har tømt spanden. Endelig
er plastposer billigere end bioposerne.

14-dages tømning – også om sommeren
Skraldespanden til mad- og restaffald bliver tømt
hver 14. dag. Også om sommeren. Årsagen er, at det
mindsker den tunge trafik, som ugetømning ville
medføre og samtidig er 14-dages tømning billigere
end ugetømning. I forhold til maddiker vil ugetømning ikke have en nævneværdig effekt, for maddiker
udvikles på få dage. Den bedste måde at minimere
lugt og maddiker på er ved at følge de 7 gode råd,
som præsenteres her på siden.

I april måned
indsamlede vi

170

tons madaffald. Biogassen
fra det madaffald, vi har
indsamlet i marts vil kunne

7 gode råd i
sommervarmen
Sådan minimerer du lugtgener,
fluer og lignende i beholderen

1. Sørg for at folde kanten af posen godt
ned om kanten af den lille, grønne
køkkenspand.

2. Undgå at overfylde posen, og luk luften
ud af den, inden du lukker den til.

3. Luk altid den grønne pose med
dobbeltknude.

4. Læg den fyldte pose forsigtigt i den
udendørs beholder, så der ikke går hul
på posen.

5. Skift posen oftere i varme perioder for
at undgå lugt, fluer og lignende.

6. Hvis det er muligt, så stil din udendørs
beholder i skygge.

7. Vask din udendørs beholder med vand
og sæbe efter behov.
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dække

5.000 dages

elforbrug i en almindelig villa
og

1.200 dages
varmeforbrug.

1.
2.

6.

7.

3.

4.
5.
Sådan bliver madaffald
til kompost og naturgas
1.

Madaffald lægges i den lille grønne spand i
køkkenet.

5.

Pulpen sendes til et biogasanlæg, hvor det
danner biogas, der bliver opsamlet.

2.

Posen lægges i beholderen til madaffald udenfor.

6.

3.

Skraldemanden tømmer beholderen og kører det til
omlastning. På den måde samler man et stort læs,
der kan transporteres videre samlet, hvilket sparer
på transporten.

Biogassen laves om til samme kvalitet som
naturgas. Biogas kan bruges i naturgasnettet i
stedet for almindelig fossil naturgas og kan for
eksempel erstatte diesel i lastbiler. Biogas kan
også bruges til produktion af el og varme.

4.

Madaffaldet køres til forbehandling, hvor
madaffaldet omdannes til en flydende grød (pulp).
De grønne plastposer fra madaffaldet sprættes op,
sorteres fra og sendes til forbrænding.

7.

Når madaffaldet er gasset af, kan det bruges
som kompost på økologisk jordbrug.
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Regler for adgangsvej

Vi har fået en del spørgsmål omkring de nye regler
for adgangsvej. De nye regler sætter større krav til
adgangsvejen og placeringen af skraldespandene,
fordi skraldespandene har hjul og skal kunne køre på
underlaget. Derfor uddyber vi her reglerne nærmere,
så de forhåbentligt står mere klart.
Når affaldet tømmes ved fortovet
Skraldespanden til mad- og restaffald hentes op til
10 meter inden på matriklen, hvis hele adgangsvejen
er i orden. Hvis adgangsvejen ikke lever op til kravene, så skal skraldespanden til mad- og restaffald
stilles frem til vej.
Alle andre skraldespande skal stilles frem til vej
inden kl. 05 på tømmedagen for at blive taget med.
Skraldespande skal stå med håndtaget udad.

Adgangsvej

Ingen fortov og ufremkommelige adresser
På nogle adresser er der ikke fortov. Her stilles affaldet uden for skel mod vejen. Det vil ofte være uden
for hækken, i en græsrabat, for enden af en indkørsel
eller smal vej.
Enkelte adresser er så ufremkommelige, at skralde
bilen ikke kan køre/bakke til den – der skal beholderne køres frem til et nærmere aftalt opsamlingssted.

Beskedservice
De forskellige typer
af affald bliver hentet på
forskellige dage. Du kan få en
påmindelse på mail eller sms
dagen før ved at tilmelde dig vores
beskedservice.
Læs mere om den på
www.solrod.dk/affald
eller skriv til os på
affald@solrod.dk

Adgangsvejen er hele vejen fra beholderens standplads
og hen til, hvor skraldebilen holder.

1.

Beholderens hjul og håndtag skal vende ud mod
skraldemanden på tømmedagen

2.

Maks. 10 m lang adgangsvej fra mad- og
restaffaldsbeholderens standplads til skel

3.

De øvrige beholdere skal placeres på fortov eller
lignende senest kl. 5 på tømmedagen

4.

Adgangsvejen skal være plan og jævn med
kørefast underlag, fx fliser

5.

Min. 1 m bred adgangsvej

6.

Min. 2,2 m frihøjde på adgangsvej og standplads

6

Låger skal kunne stå åben af sig selv
10%

Ingen forhindringer, fx cykler
10%

3

2

1

Maks. 10 cm stigning pr meter
Oplyst adgangsvej

4

10%

4
10%
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Skraldemanden er glad for affaldssortering

”Folk er blevet mere bevidste om, at de skal passe på miljøet. Det er en
stor forbedring,” mener
René Drachmann Kragh,
som kender hvert hus og
indkørsel i kommunen. I
33 år har han kørt med
dagrenovation i Solrød
Kommune.
Af Hanne Selnæs
I en hel generation har René Drachmann Kragh hentet affald hos
familier, pensionister og mange
andre i villaer, rækkehuse og etageejendomme. Altid i Solrød Kommune. I dag glæder René sig over,
at det i alle årene kun er gået én
vej: mod mere sortering af affald.
”Nogle borgere er skeptiske og
spørger, om jeg virkelig tror, at vi
redder verden ved at sortere. Til
det svarer jeg, at det gør vi ikke
kun ved at sortere affald. Men hvis
vi med sortering kan redde en lille del, så kan vi også gøre andet
for at hjælpe kloden med at få et
renere miljø, og undgå forurening
og plast i havet,” siger René Drachmann Kragh.
Som nyuddannet teknisk assistent
på 20 år stod der ikke skraldemand
på Renés fremtidsplan. Men da han
var arbejdsløs, anbefalede en kammerat ham som afløser hos ’Familien Skrald’ på Lykkevej, som var det
navn, de lokale gav renovationsfirmaet – et familieforetagende med
fem sønner og en datter, der stod
for hele kommunens renovation.
Mere bevidste om
at passe på miljøet
Siden familien på Lykkevej mistede
licitationen, har René været igennem 6-7 forskellige renovations-

”Jeg prøver altid at være positiv, venlig og at gøre mit arbejde, så godt jeg kan.
Det smitter,” siger René Drachmann Kragh. Han er et kendt ansigt i Solrød.
(Foto: Hanne Selnæs)

firmaer i Solrød Kommune og har
oplevet, hvordan sortering af affald
er vokset støt:
”I starten kørte vi med åbne ladvogne og samlede papirsække
ind. Det eneste, der ikke var med
i sækken, var metal og kemikalier.
Siden er der bare kommet mere
og mere sortering. Og det er den
vej, det skal gå. Folk er blevet mere
bevidste om, at de skal passe på
miljøet. Det er en stor forbedring,”
siger René.

René Drachmann-Kragh, som er
ved at omstille sig til den nye ordning. René kører stadig med dagrenovation og tømmer nu mad- og
restaffaldsspande i hele Solrød
Kommune.

For skraldefolkene betyder den
nye sorteringsordning med plastikbeholderne på hjul, at de ikke
længere kommer helt tæt på dagrenovations-affaldet, som før blev
indsamlet i plastiksække:
”Gennem tiden er jeg blevet stukket i og skåret af alt fra spejle, søm,
glasskår, kanyler, roser og el-pærer,
som er smidt i sækkene,” slutter

(Foto: Hanne Selnæs)
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Undgå madspild - lav lækker restemad

Madaffald, som vi smider i skraldespanden samles ind
og genanvendes som biogas og gødning til landbruget. Det sparer CO2 og er godt for klimaregnskabet.

Restemad er en god måde at undgå madspild på og
kun fantasien – og ingredienserne – sætter grænser
for, hvad man kan lave.

Men Solrød Kommune vil også gerne slå et slag for
at forebygge madspild - og dermed affald. Når du
forebygger madspild, sparer du penge på indkøb og
klimabelastningen bliver også mindre.

Her giver vi dig inspiration til lækre opskrifter, som
kan laves af madrester.

Inspiration til restemad
Forret

Hovedret

Pastasalat

Shepard’s Pie

Rester af grøntsager, tilberedt kød, nødder
og kold kogt pasta

Laves på rester af kød eller kødsovs og
kartoffelmos

Gnocchi (kartoffelpasta)

Omelet

Rester af kogte kartofler, æggeblommer
og revet ost

Rester af tilberedt kød, grøntsager,
krydderurter og æg

Grøntsagssuppe

Risotto

Rester af forskellige grøntsager

Rester af tilberedt kød, grøntsager, fond
kogt på kyllingeskrog og revet ost

Hønsekødssuppe
Kogt på kyllingeskrog. Pynt med croutoner
af tørt brød

Indisk curry
Rester af grøntsager og fløde

Dessert

Crumble-kage
Rester af frugt og bær

Smoothie
Rester af bær, frugt og yoghurt

Brug din have eller altankasse som
lager for krydderurter.
Har du købt en krydderurt i bakke, så plant den ud i
haven, altankassen eller i en potte. På den måde kan
du forlænge krydderurtens levetid og du får selv
glæde af afgrøden over længere tid.
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Opgaver for børn
Farvelæg
skraldebilen

Få æbleskroget
igennem labyrinten

Følg stregerne og find ud af, hvad
affaldet kan blive til
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Madaffaldet kører i Mercedes
Fakta om de
nye skraldebiler
Affaldet i Solrød Kommune er godt kørende. Skralde
bilerne er af mærket Mercedes. Skraldebilerne har to
rum adskilt af en skillevæg. Det betyder, at den kører
færre ture, for skraldefolkene slår to fluer med et smæk,
når de henter madaffald og restaffald på samme tur.

Skraldebilens to
rum er adskilt af en
skillevæg, så mad- og
restaffald holdes
adskilt hele vejen

Mercedes Econic 2630L, Allison P3000
- 6 trins automatgearkasse
Mål:

l. 10m, B 2,55m, H 3,3m

Siddepladser:

3

Forbrug:

1,5-2 km/l

Topfart:

Begrænset til 80 km/t

0-100 km/timen:

Aldrig

Slagvolumen:

7698

Cylindre:

6

Effekt:

299 Hk

Moment:

1200 Nm

Egenvægt:

6,9 t

Total vægt inkl. affald:

26 t

Kapacitet til affald pr rum:

Stort rum: 12,6 m3 /
lille rum: 6,1 m3

Særlige kendetegn:

Komprimatoropbygning:
Stiholt- NTM

Topfarten er
80 km/t
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