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TOKAMMERBILER
Affaldet hentes af biler med to rum.
Vi holder dit affald adskilt hele vejen.
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SÅDAN FINDER DU
AFFALDSPORTALEN
www.solrod.dk/affald ➔ Vælg
Affaldsportalen ➔ Når du er
på Affaldsportalen, skal du
skrive dit fulde vejnavn og
husnummer i felterne.

Affaldsportalen er en digital selvbetjening, som giver dig
nem adgang til information om dit affald. Du kan hente
Affaldsportalen som app på din telefon eller tilgå den via
www.solrod.dk/affald.

HER KAN DU:
Give os besked og melde fejl ind, hvis dine affalds
beholdere ikke er blevet tømt.
Få et samlet overblik over de affaldsordninger, som din
husstand er tilmeldt.
Få en oversigt over, hvornår dine affaldsbeholdere bliver
tømt, i form af en affaldskalender.
Tilmelde dig sms-ordning og få besked om, hvornår
affaldet bliver hentet.
Søge på forskellige typer affald og få svar på, hvordan
det skal sorteres.
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Hvad gør jeg, hvis …
1. EMBALLAGEN ER BESKIDT?

4. JEG MANGLER MILJØKASSEN TIL FARLIGT AFFALD?

Skrab madrester ud af metal-, plast- og glasemballage, og skyl evt. med
lidt koldt vand. Undgå varmt vand og sæbe, for så kan det ikke længere
svare sig for miljøet. Hvis der er mange madrester, som er umulige at få
ud, så aflever emballagen til restaffald.

Du kan bestille en ny miljøkasse ved at benytte den digitale selvbetje
ning Affaldsportalen. Du kan også kontakte Solrød Kommune, Teknik og
Miljø. Se kontaktoplysninger på bagsiden.

2. JEG HAR MERE RESTAFFALD I EN KORT PERIODE?

Du står selv for at købe beholdere til haveaffald. De kan købes hos
renovatøren eller ved byggemarkederne og skal overholde kravene i
kommunens regulativ (se kommunens hjemmeside). Størrelsen skal være
140 eller 240 liter, og du må have lige så mange beholdere, som du vil.

Har du en gang imellem behov for at komme af med ekstra restaffald,
kan du købe et sækkemærke på rådhuset eller via Affaldsportalen.
Mærket sættes på din ekstra sæk med restaffald, som du stiller ved din
beholder til mad- og restaffald. Så tager skraldemanden den med ved
næste tømning.

3. JEG HAR BRUG FOR MERE PLADS TIL MIT AFFALD?
Har du permanent behov for mere plads, kan du mod et årligt gebyr
bestille en ekstra eller en større beholder til mad- og restaffald.
Ekstra beholdere til pap, plast eller glas/dåser og papir kan du få gratis.
Du skal kontakte kommunen for at få flere eller større beholdere.
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5. JEG GERNE VIL HAVE EN BEHOLDER TIL HAVEAFFALD?

Levetiden på en beholder forventes at være omkring 8 år.

6. MIN SKRALDESPAND ER BLEVET BESKIDT?
Du står selv for at gøre dine beholdere rene, hvis de er blevet beskidte.
Du kan rengøre med vand og almindelig sæbe. Er der kommet maddiker
i spanden, kan de overhældes med kogende vand. Man må endelig ikke
bruge kemikalier i spandene, da det kan ødelægge genanvendelsen af
affaldet. Lidt eddike i spanden vil holde fluerne væk.
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Sortering af madaffald

HVORDAN FÅR JEG NYE
POSER TIL MADAFFALD?
Når du er ved at løbe tør for
poser, skal du binde en grøn
pose om håndtaget på be
holderen. Så får du nye poser
af skraldemanden ved næste
tømning.

SÅDAN UNDGÅR DU LUGTGENER,
FLUER OG LIGNENDE I BEHOLDEREN
Sørg for at folde kanten af posen godt ned om kanten af den lille,
grønne køkkenspand.
Undgå at overfylde posen, og luk luften ud af den, inden du lukker
den til.
Luk altid den grønne pose med dobbeltknude.
Læg den fyldte pose forsigtigt i den udendørs beholder, så der ikke
går hul på posen.
Skift posen oftere i varme perioder for at undgå lugt, fluer og lignende.
Hvis det er muligt, så stil din udendørs beholder i skygge.

Bemærk, at de grønne poser, som kommunen udleverer, ikke må
bruges til andet end madaffald. Madaffald skal altid lægges i en
pose, så din udendørs beholder holdes ren og pæn.
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Vask din udendørs beholder med vand og sæbe efter behov.
En smule eddike smurt på kanten under låget af spanden til
madaffald hjælper mod fluer og lugtgener.
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MADAFFALD
Madaffald
skal i grønne
poser

JA TAK

NEJ TAK

✓ Alle madrester

÷ Emballage

✓ Rester af grøntsager og

÷ Servietter

frugt

✓ Rester af kød, knogler og
fisk

✓ Kage- og brødrester
✓ Mælkeprodukter
✓ Æggeskaller
HVAD SKER DER MED MADAFFALDET?
Madaffaldet bliver kørt til et forbehandlingsanlæg, hvor
poserne bliver sprættet op og sorteret fra. Så bliver mad
affaldet lavet til en flydende masse, som kaldes pulp. På
et biogasanlæg afgiver pulpen biogas, som kan bruges til
varmeproduktion eller som brændstof til busser og andre
transportmidler. Når massen er gasset af, er madaffaldet
blevet til kompost, som bliver brugt i landbruget.
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÷ Mælke- og juicekartoner
÷ Bleer og hygiejneartikler
÷ Kattegrus, dyregødning og
hundeposer

÷ Nedfaldsfrugt i større
mængder *

✓ Kaffe- og tefiltre

÷ Aske og kul

✓ Køkkenrulle fra mad

÷ Jord

lavningen

✓ Blomsterbuketter

* Komposteres i haven i
stedet
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RESTAFFALD
Restaffald
skal i poser

JA TAK

NEJ TAK

✓ Bleer og hygiejneartikler

÷ Affald, der kan

✓ Kattegrus, dyregødning og
hundeposer

genanvendes

÷ Batterier og elektronik

✓ Snavset emballage

÷ Elpærer

✓ Sammensat emballage

÷ Kemikalier og andre

✓ Poser med metalinderside,
fx fra chips og kaffe

✓ Pizzabakker
✓ Aske, støv og grillkul

produkter med
faresymboler

÷ Medicinrester, kanyler o.a.
medicinsk affald

(indpakket)
HVAD SKER DER MED RESTAFFALDET?
Hvis affaldet ikke kan genanvendes, er det næstbedste at
sende det til forbrænding. Restaffaldet brændes og bliver
til fjernvarme og elektricitet. Efter forbrænding er der dog
stadig restprodukter tilbage, som er forurenede og skal
deponeres. Derfor vil vi gerne mindske mængderne af affald,
der afleveres som restaffald til forbrænding.
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✓ Kaffekapsler med kaffe i
✓ Engangsgrill
✓ Flamingo
✓ Servietter
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PLAST

JA TAK

NEJ TAK

✓ Flasker fra drikkevarer

÷ Poser med metalinderside,

✓ Dunke fra sæbe mv.
✓ Bakker fra kød, frugt mv.
Aflever
fødevarekar
toner sammen
med plast

✓ Bægre fra mælkeprodukter

fx fra chips og kaffe

÷ Emballage fra kemikalier
og andre produkter med
faresymboler

✓ Plastposer

÷ Flamingo

✓ Bobleplast

÷ PVC, fx regntøj, badedyr

✓ Fødevarekartoner, fx
mælke- og juicekartoner

og VVS-rør (afleveres på
genbrugspladsen)

÷ Plast med elektronik
HVAD SKER DER MED PLASTEN?
Den indsamlede plast bliver sendt til et anlæg, hvor fødevare
kartoner sorteres fra, og plasten sorteres efter type. Den ud
sorterede plast laves til granulat (små kugler), og papfibrene
fra fødevarekartonerne opløses, så de kan bruges igen. Begge
dele sælges på markedet som råvarer, der kan indgå i nye
produkter. Plast er lavet af olie, og vi sparer derfor olie, når vi
genanvender plasten.
14

TIP
Ekstra plast kan lægges i en klar sæk og stilles ved siden af
beholderen til plast på tømmedagen.
OBS
Pantflasker er lavet af en særlig god kvalitet, som bruges til
fødevarer. Derfor skal de afleveres til pant, så vi kan genanvende
plasten som nye flasker og bevare den høje, ensartede kvalitet.
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DÅSER
Kun til
små ting af
metal

JA TAK

NEJ TAK

✓ Konservesdåser, fx fra

÷ Poser med metalinderside,

tomat, kokosmælk, tun
og lignende

÷ Metal med elektronik

✓ Foliebakker/alubakker

÷ Emballage fra kemikalier

✓ Låg af metal
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og andre produkter med
faresymboler

✓ Kapsler

÷ Spraydåser

✓ Holdere til fyrfadslys

÷ Spidse og skarpe

TIP

Dåser er lavet af metal, som sendes til omsmeltning på
et jernstøberi. Etiketter udenpå og plast på indersiden af
dåserne vil forsvinde i processen. Dåser af metal kan fx
bruges til nye dåser, stegepander eller måske en ny cykel.

÷ Kaffekapsler med kaffe i

✓ Øl- og sodavandsdåser
✓ Stanniol/sølvpapir

HVAD SKER DER MED DÅSERNE?

fx fra chips og kaffe

Ekstra metaldåser kan lægges i
en klar sæk og stilles ved siden af
beholderen til glas/dåser og papir
på tømmedagen. Metaldåser kan
også afleveres i kommunens con
tainere til glas/dåser ved super
markeder og lignende.

genstande, fx knive, sakse
og søm

÷ Engangsgrill
÷ Større ting af metal,
fx pander og gryder
(afleveres som storskrald)
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GLAS

JA TAK

NEJ TAK

✓ Vin- og ølflasker

÷ Elpærer

✓ Flasker fra saft og andre

÷ Porcelæn, keramik og

drikkevarer

stentøj

✓ Syltetøjsglas

÷ Krystalglas og hærdet glas

✓ Konservesglas, fx fra rød

÷ Spejle

beder, asier og lignende

✓ Krydderiglas

HVAD SKER DER MED GLASSET?
Emballageglas, skår og flasker bliver sorteret efter farve
og sendt til et glasværk, som smelter det om og laver nye
flasker og glas. Glas kan genanvendes igen og igen.
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TIP
Glasemballage og flasker kan også afleveres i kommunens
containere til glas/dåser ved supermarkeder og lignende.
19

PAPIR

JA TAK

NEJ TAK

✓ Aviser

÷ Gavepapir med voks,

✓ Reklamer og ugeblade
✓ Breve og kuverter (også
med rude)

glimmer eller plast (skal i
stedet i restaffald)

÷ Mælke- og juicekartoner

✓ Skrive- og tegnepapir

÷ Pap

✓ Tomme papirsposer, fx fra

÷ Pizzabakker

havregryn, mel og lignende

✓ Bøger med blød ryg

÷ Vådt og/eller snavset papir
÷ Æggebakker
÷ Køkkenrulle og servietter

HVAD SKER DER MED PAPIRET?
Papiret sendes videre til en fabrik, hvor det opløses i vand.
Massen laves derefter til fx avispapir, æggebakker, toilet
papir eller andet genbrugspapir. Papir kan genanvendes op
til syv gange. Brugt printerpapir kan fx blive til nyt skrive
papir.
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TIP
Ekstra papir kan lægges i en klar sæk og stilles ved siden af
beholderen til glas/dåser og papir på tømmedagen. Papir kan
også afleveres i kommunens papircontainere ved supermarkeder
og lignende.
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PAP

JA TAK

NEJ TAK

✓ Papkasser

÷ Flamingo

✓ Bølgepap

÷ Mælke- og juicekartoner

✓ Æggebakker

÷ Pap med rester af

✓ Rent og tørt pap og karton
✓ Paprullerør fra

madvarer, fx pizzabakker

÷ Vådt og/eller snavset pap

køkken- og toiletruller

✓ Skotøjsæsker

HVAD SKER DER MED PAPPET?
Pap sendes videre til en fabrik, hvor det opløses i vand.
Massen laves derefter til nyt pap. Det kræver langt mindre
vand og energi at genanvende end at lave nyt pap. Pap
består af en anden slags fibre end papir, og derfor skal det
holdes adskilt.
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TIP
Hvis du har mere pap, end der kan være i beholderen, så kan du
lægge dit pap i en klar sæk eller i en papkasse og sætte det ud til
storskrald. Pap kan også afleveres i kommunens papcontainere ved
supermarkeder og lignende.
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STORSKRALD

SÅDAN AFLEVERER DU
STORSKRALD
Stil dit storskrald i adskilte bunker, så de forskellige affaldstyper står
hver for sig.
Skil så vidt muligt tingene ad, hvis de består af flere slags materia
ler – fx træborde med metalben.

TIP:fra fx møbler og døre samt vaske fra bordplader.
Fjern glas
De ting, som du ikke
Mindre stykker brændbart affald skal stilles frem i en klar sæk.
kan komme af med til
storskrald,
må du
aflevere
Stil affaldet
ud
ved fortovets bagkant inden kl. 5 på afhentnings
på genbrugspladsen. Det
dagenfx– byggeaffald,
eller tidligst aftenen før.
gælder
sanitet, imprægneret
Sæt et mærkat med teksten ”Storskrald” på de ting, hvor skralde
træ, paller og pvc.

manden kan blive i tvivl, om det skal tages med. Det gælder fx for
cykler, barnevogne, legetøj og haveredskaber.

DIREKTE GENBRUG
Før du smider dine ting ud til storskrald, så overvej, om
andre kan bruge det. Hvis vi kan forlænge tingenes levetid,
mindsker vi også vores mængder af affald.
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OBS
Ting, som ikke kan afleveres til storskrald, skal afleveres på gen
brugspladsen. Det er fx byggeaffald, sanitet, imprægneret træ,
paller og PVC.
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STORSKRALD:

BRÆNDBART

JA TAK

NEJ TAK

✓ Møbler

÷ Byggeaffald *

✓ Gulvtæpper

÷ Emballage fra madvarer

✓ Brædder, ikke-impræg

÷ Imprægneret træ *

nerede og maks. 1 m lange

✓ Madrasser
✓ Legetøj (uden elektronik) *

÷ Paller *

* Afleveres i stedet på
genbrugspladsen.

* Brug et mærkat eller

lignende til tydeligt at
markere, at det er affald.

HVAD SKER DER MED DET BRÆNDBARE STORSKRALD?

Det gælder også for andet
storskrald, hvor skraldemanden kan blive i tvivl.

Det brændbare storskrald bliver kørt til sortering. Nogle
materialer af træ bliver genanvendt, men resten bliver
brændt. Energien fra forbrændingen bliver udnyttet til
produktion af fjernvarme og elektricitet.
26
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STORSKRALD:

IKKE-BRÆNDBART

JA TAK

NEJ TAK

✓ Urtepotter og krukker af ler

÷ Byggeaffald *

✓ Porcelæn, keramik og

÷ Imprægneret træ *

stentøj

✓ Krystalglas og hærdet glas
✓ Spejle
✓ Bordplader af marmor mv.

÷ PVC (fx gummistøvler,
badebassiner og
haveslanger) *

÷ Sanitet *

* Afleveres i stedet på
HVAD SKER DER MED DET IKKE-BRÆNDBARE STORSKRALD?

genbrugspladsen.

Storskrald, der hverken kan genanvendes eller brændes,
bliver deponeret på et deponi ved Audebo. Her sorteres
affaldet i områder, der dækkes med jord, når de er fyldt op.
Områderne er sikret, så de ikke udleder forurening til grund
vand og omgivelser. Deponiet er indrettet i forskellige celler,
så fx alt PVC ligger i samme celle. Håbet er, at vi i fremtiden
har teknologi til at genanvende det affald, som ligger på
deponi. Så kan man finde det igen og grave det op.
28
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STORSKRALD:

METAL

JA TAK

NEJ TAK

✓ Cykler *

÷ Radiatorer, kedler mv. *

✓ Gryder og pander

÷ Spraydåser

✓ Stel fra barnevogne *

÷ Metal med elektronik

✓ Tørrestativer
✓ Metal fra møbler
✓ Græsslåmaskiner (tømt for

* Afleveres i stedet på
genbrugspladsen.

olie og benzin) *

✓ Havegrill (tømt for aske) *

* Brug et mærkat eller lig-

nende til tydeligt at markere,
at det er affald.

HVAD SKER DER MED METALAFFALDET?
Metallet bliver sorteret efter type og solgt til genanvendelse.
Metallet bliver smeltet om, og så kan det fx bruges til nye
dåser eller cykler.
30

Det gælder også for andet
storskrald, hvor skraldemanden kan blive i tvivl.
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STORSKRALD:

ELEKTRONIK OG HVIDEVARER
Put småt
elektronik i en pose
og sæt den på låget af
glas/dåser og papirbeholderen.

JA TAK

NEJ TAK

✓ Fjernsyn og computere

÷ Elpærer

✓ Køkkenmaskiner

÷ Lysstofrør

✓ Køleskabe og frysere

÷ Batterier

(tømt for indhold)

÷ Termometre

✓ Vaskemaskiner mv.
✓ Metal med elektronik
✓ Barbermaskiner og eltandbørster
✓ Elektronik med solceller
✓ Mobiltelefoner og opladere
✓ Ting med lyd eller lys, fx slips,
julekort, sko eller legetøj

HVAD SKER DER MED ELEKTRONIK OG HVIDEVARER?
Elektronik og hvidevarer bliver skilt ad, så glas, plast og de
mange forskellige metaller kan blive genanvendt. Ofte
indeholder elektronik dele, som ikke kan genanvendes, fx
printplader og billedrør, som må deponeres.
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OBS
Småt elektronik kan afleveres i en klar pose på maks. 4 liter, som
lægges på låget af din beholder til papir og glas/dåser. Småt
elektronik kan også lægges i en klar sæk og afleveres til storskrald.
Stort elektronik stilles ud til fortovet.
33

HAVEAFFALD
Haveaffald
fra invasive arter
skal afleveres på
genbrugspladsen.
Spørg personalet om,
hvilken container
det skal i.

JA TAK

NEJ TAK

✓ Blade og blomster

÷ Træstammer og rødder (skal i
stedet på genbrugspladsen)

✓ Kviste og mindre grene

÷ Jord, sten, sand og

✓ Hækafklip

græstørv (kan afleveres
i mindre mængder på
genbrugspladsen)

✓ Græs
✓ Ukrudt (uden jord)

÷ Urtepotter i ler og plast

✓ Mindre bundter af grene

SÅDAN AFLEVERER DU HAVEAFFALD
I en beholder på hjul (på 140
eller 240 liter).

HVAD SKER DER MED HAVEAFFALDET?
Haveaffaldet bliver kørt til et anlæg, hvor det findeles og til
sidst komposteres. Kompostjorden bliver genanvendt i land
bruget og private haver.
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I engangssække af papir. Må
maks. veje 15 kg.
Grenbundter (længde maks.
1,5 m, diameter maks. 0,5 m).
Bundtet med komposterbar
snor.

Stil haveaffaldet uden for skel
mod fortovets bagkant inden
kl. 5 på afhentningsdagen –
eller tidligst aftenen før.
Haveaffaldsbeholderen skal
stilles med håndtaget udad,
så skraldemanden let kan få
fat.
35

TEKSTILER
Nu kan du
også aflevere
tekstiler

Undgå at aflevere
tøj, som er for godt
til at smide ud. Aflever
det gode tøj til genbrug,
sælg eller giv det videre.
På den måde sikrer du,
at tøjet bliver gen
brugt

JA TAK

NEJ TAK

✓ Ødelagt tøj

÷ Sko, tasker og bælter

✓ Hullede sokker og undertøj

÷ Dyner og puder

✓ Hullet sengetøj og linned

÷ Vådt, fugtigt og muggent

✓ Slidte håndklæder
✓ Plettede og slidte gardiner
og duge

✓ Garnrester

tekstil *

÷ Bleer *
÷ Tekstil med maling og
kemikalier på *

÷ Tekstiler med elektronik
÷ Gulvtæpper

* Afleveres som restaffald
eller småt brændbart.

HVAD SKER DER MED TEKSTILERNE?
Tekstilerne sorteres efter fibrenes type og brugbarhed. Noget
indeholder gode fibre, der kan genanvendes, mens de dårligere
fibre kan blive til klude i industrien, polstring i møbler og biler
eller støjdæmpning i vaskemaskiner. Men der er langt mere
tekstilaffald, end vi kan genanvende i øjeblikket. Der arbejdes
på nye muligheder i branchen, men lige nu er det bedst for
miljøet, hvis du kan undgå at smide tekstiler ud.
36

SÅDAN AFLEVERER DU TEKSTILER
Tekstiler afleveres i den udleverede pose til tekstiler. Stil posen ud
til bagkanten af fortovet på tømmedagen.
SÅDAN FÅR DU NYE TEKSTILPOSER
Du vil modtage poser automatisk en gang om året.
37

FARLIGT AFFALD

JA TAK

NEJ TAK

✓ Kemikalier og andre pro

÷ Gas- og trykflasker *

dukter med faresymboler
– også tomme emballager

✓ Maling, lak og olie
Batterier kan
afleveres i en klar
pose på maks. 4 liter,
som lægges på låget
af din spand til papir
og glas/dåser inden
tømmedagen.

✓ Plante- og insektgift
✓ Spraydåser
✓ Elpærer
✓ Mindre batterier
✓ Termometre

÷ Spidse og skarpe
genstande, fx knive, sakse
og søm (pakkes ind og
afleveres som storskrald
eller på genbrugspladsen)

÷ Fyrværkeri, ikke affyret,
(afleveres i stedet til politiet)

÷ Lysstofrør *
÷ Større batterier, fx
bilbatterier mv. *

÷ Medicinrester, kanyler, mv.
SÅDAN AFLEVERER DU
FARLIGT AFFALD
HVAD SKER DER MED DET FARLIGE AFFALD?
Affaldet sorteres og genanvendes så vidt muligt. Fx kan
98 % af en elsparepære genanvendes. Andet affald
behandles kemisk, brændes ved meget høje temperaturer
eller deponeres.
38

Farligt affald kan afleve
res i miljøkassen, på
genbrugspladsen eller du
kan besøge et af
kommunens modtage
steder for farligt affald.

(afleveres på apoteket)

* Afleveres i stedet på
genbrugspladsen.

MILJØSTATIONER
Solrød Vandværk
Engvangen 14
2680 Solrød Strand

C.C. Montage-Teknik
Salbjergvej 15
4622 Havdrup
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MILJØKASSEN
Miljøkassen kan benyttes til miljøfarligt affald, fx elpærer, batterier og
beholdere, der har indeholdt kemikalier.

OBS
Du må ikke bruge
Miljøkassen til medicin
rester og klinisk affald,
som fx kanyler. Det
skal du aflevere på
apoteket.

SÅDAN FÅR DU
HENTET MILJØKASSEN
Miljøkassen hentes hver 8. uge. Stil
den frem til fortovet senest kl. 5 på
tømmedagen. Skraldemanden tager
den fyldte miljøkasse med og sætter
en ny, tom miljøkasse til dig.
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PAK MILJØKASSEN RIGTIGT
Pak affaldet i original emballage eller påsat et mærkat, der beskri
ver indholdet. Hvis du ikke kender indholdet, så skriv ”ukendt kemi”.
Skru låg ordentligt på, og stil beholdere oprejst, så indholdet ikke
løber ud.
Fold foringsposen omkring indholdet, før du lukker låget.
Boksen må maks. veje 12 kg.
Husk altid at skrive dit navn og din adresse på mærkaten på låget.
Skraldemanden må kun tage miljøkasser, hvor dette er udfyldt.
Fyld Miljøkassen helt op, før du stiller den ud til afhentning.
Stil kun Miljøkassen frem, når den skal tømmes, så skraldemanden
ikke går forgæves.
Luk Miljøkassens låg ordentligt. Stil ikke farligt affald ved siden af
miljøkassen.

MANGLER DU MILJØKASSEN?
Du kan bestille en ny miljøkasse ved at benytte den digitale
selvbetjening Affaldsportalen.
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GENBRUGSPLADSER
ARGOs genbrugspladser
Som borger i Solrød Kommune kan du frit benytte ARGOs genbrugs
pladser, som bl.a. findes i Køge, Viby og Roskilde.
Genbrugspladserne tager imod det meste affald, fx PVC, træ og
byggeaffald. Undtagelser er dog dagrenovation, sprængfarligt affald
og radioaktivt affald.
De nærmeste genbrugspladser er:
Køge *

Roskilde *

Viby *

Tangmosevej 104B

Vestre Hedevej 32

Vestergade 25B

4600 Køge

4000 Roskilde

4130 Viby Sjælland

* Du kan få adgang uden for normal åbningstid, hvis du tilmelder dig.
Se alle adresser og åbningstider på www.ARGO.dk.
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VIL DU VIDE MERE?

Kontakt

Har du spørgsmål til, hvordan du
sorterer dit affald, kan du læse mere
på www.solrod.dk/affald. Her kan du
også tilmelde dig sms-tjeneste og få
besked om, hvornår dit affald bliver
hentet (via Affaldsportalen).

affald
d.dk/

.solro
www

ffald
Mit A

AFFALD

PÅ RETTE STED
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Teknik og Miljø
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon: 56182000
E-mail: teknisk@solrod.dk

Se adresser og åbningstider
på genbrugspladser på
www.ARGO.dk.

