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Nu bliver det nemmere for dig, der bor i etageejendom, at sortere dit affald. De nye 
affaldsbeholdere til sortering er på vej. Det er beholdere til glas, metal, plast, papir og 
pap.

Derfor får du her en folder, der viser, hvordan du skal sortere affaldet, så de værdier, 
som affaldet indeholder, kan genanvendes. Når du sorterer, skåner du miljøet. 
Derfor nytter din indsats!

Bag på dette brev finder du nogle tips til, hvordan du kan indrette 
et praktisk sorteringssystem i dit hjem. Vi har fået fremstillet en 
sorteringspose for at gøre det nemmere for dig at komme igang med 
sorteringen. Du kan hente den hos din vicevært*. 

Har du spørgsmål til affaldssortering, kan du se mere på  
visortererogså.dk.

Venlig hilsen

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

* Har din ejendom ingen vicevært, så kontakt os på 
affald@ltf.dk, så sørger vi for, at du får en pose.
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NEM SORTERING INDENDØRE

Selvom pladsen i dit køkken er trang, er der 
mange enkle måder, du kan organisere og 
sortere dit affald på:

4-i-1-løsningen
Sorteringsposen er inddelt i fire rum sat 
sammen med velkrobånd, så den også kan 
omdannes til et stort rum, hvis det passer 
dig bedre. Posen er naturligvis lavet af gen
anvendt plast. 

Stativ under vasken
Hvis du har plads i skabet under vasken, kan 
du sætte et affaldsstativ med to eller flere 
skraldespande op.

Knager og poser
Hæng knager på væggen eller køkkendøren 
med plads til fire stofposer, kurve eller hvad 
du nu finder på. Lav en lille mærkat, så du 
ved, hvad der skal i.

Den enkle løsning
Hvis du ikke har så meget affald, kan du også 
vælge denne løsning: Saml alt dit genanven
delige affald i en pose eller en lille papkasse 
og finsortér ude ved containerne og smid bag
efter papkassen i papbeholderen eller plast
posen i plastbeholderen.
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