
Guide til dit affald

Her i Bæk-, Fos-, Dam-, Kær- og Kildegården sorterer vi vores affald 
for at passe på planeten - og fordi det gør huslejen billigere.
 
Her er en oversigt over, hvordan du bedst kommer af med dit affald. 
Du kan også finde information på www.albertslundnord.dk

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte: 

Ejendomskontoret
Damgårdsvej 14b
tlf. 43 64 80 50
nord@bo-vest.dk

VED FLYTNING ELLER OPRYDNING:
Møbler kan smides ud på Kommunes 
Genbrugsstation på Holsbjergvej 44. Har 
du ikke mulighed for at få dem derhen, 
stiller ejendomskontoret gerne en trailer 
eller trækvogn lige ved din opgang.
Vi kører også den fyldte trailer væk.  
Bare kontakt os og lav en aftale på  
tlf. 43 64 80 50 eller nord@bo-vest.dk

MILJØ-AUTOMATEN:
Uden for ejendoms-
koontoret finder du 
miljøautomaten, hvor 
du kan komme af med 
el-pærer, batterier, lys-
stofrør (skab på siden) 
og små elektroniske 
ting.

FARLIGT AFFALD, MALING OG ELEKTRONIK:
Kan afleveres på ejendomskontoret i  
åbningstiden. Farligt affald er rengørings- 
midler, kemikalier, maling, elektronik og ting, 
der er mærket med faresymboler. Når det 
farlige affald indsamles og behandles rigtigt, 
skader det ikke naturen eller vores børn.

TØJ:
Du finder Røde Kors-containere på Holsbjergvej 44  
og i Blokland 58. Her kan du aflevere rent tøj, sko, 
tilbehør og andre tekstiler - gerne i poser og sække.  
Donationen bidrager til humanitært arbejde. Der tages  
også imod hullet og slidt tøj. 
Det bliver til tekstilfibre,  
der bliver til nyt tøj, nye  
tæpper eller klude.

Se, hvordan du kan 
hjælpe med at holde 
orden i skralde-øen.

BATTERIER:
Kan også afleveres 
i den røde beholder 
på affaldsøen. Det 
er MEGET vigtigt, at 
de ikke kommer i 
andre containere!



På p-pladsen  
ved Damgården 12  

finder du Cykelværkstedet og  
Byttebørsen, hvor du kan give ting  

til direkte genbrug:

PAPIR: 
Rent og tørt! Aviser, ugeblade, magasiner, 
reklamer, breve, kuverter, brochurer,  
fotokopier, skrive- og tegnepapir.

I skralde-øen på parkeringspladsen finder du containere til:

PAP:
Rent, tørt og sammenfoldet!  
Fx papkasser, bølgepap, karton fra tandpasta, 
pålægschokolade og cornflakes, æggebakker, 
paprør fra toiletruller.  

GLAS:
Glasflasker, syltetøjsglas, konservesglas, 
vinflasker, drikkeglas, større glasskår.

PLAST:
Sidder hård og blød plast sammen, skal 
det skilles ad. Plastikbakker fra kød, grønt 
og frugt. Spande, bægre, dunke og flasker. 
Husholdningsfilm, plastikposer, legetøj, 
bobleplast, plastfolie.

METAL:
Konservesdåser, drikkedåser, metallåg fx 
fra glas, kapsler, fyrfadsholdere, gryder 
og pander, foliebakker, kafekapsler, bestik, 
sakse, køkkenknive. Stanniol og sølvpapir 
skal trykkes sammen.

MADAFFALD:
Alt madaffald både tilberedt og råt UDEN emballage. 
frugt, grøntsager, kød, ben, æggeskaller, skaldyr, fisk, 
kaffefiltre, teposer, afskårne blomster, brugt køkkenrulle. 
Grønne genbrugsposer kan hentes på ejendomskon-
toret, i Café Rødhætten og i Byttebørsen.  
Du må IKKE bruge andre poser! 

RESTAFFALD:
Mælke- og juicekartoner, pizzabakker, chips- 
og kaffeposer, bleer og higiejnebind, støv-
sugerposer, gavepapir, flamingo, kattegrus, 
hundeposer og strøelse fra husdyr.

STORSKRALD:
Møbler, hynder, skabe, gulvtæpper, brædder og større elektronik  
må stilles på den afmærkede plads i skralde-øen  
men KUN fra fredag kl. 16 til mandag kl. 10. 
• Hjælp os med at holde orden.  
• Pas på vores børn - aflevér farligt affald på ejendomskontoret.
• Skal du smide meget ud, så ring og lav en aftale med  

ejendomskontoret, så hjælper vi med en trailer.

BYTTE BØRSENCYKEL VÆRKSTED

BYTTEBØRSEN:
Ting, der er for gode at smide ud, kan afleveres i 
Damgården 12 og komme andre til gode. Måske 
finder du også selv noget, du kan bruge.  
Se åbningstider i vores skab, eller stil dine ting 
foran porten. Vi tager IKKE imod store møbler.

CYKELVÆRKSTEDET:
De frivillige i Cykelværkstedet (Damgården 12) 
tager imod din gamle cykel og bruger reserve- 
delene, når de hjælper beboerne med at få fikset 
deres cykler.  
Kig forbi, eller se kontaktinfo i vores udhængsskab.

ALBERTSLUND GENBRUGSSTATION:
På Holsbjergvej 44 kan du komme af med alle former 
for affald alle ugens 7 dage fra kl. 10-17, undtagen den 
24.-26. december, 31. december og 1. januar.  
Her er der meget bedre plads til møbler og større  
affald, og du belaster ikke boligområdets skralde-øer 
og personale. Du kan også bytte ting i Drivhuset  
og bytte byggematerialer.  

Scan koden  
med din smartphone 

for at få Power Pap-pigens 
hjælp.

Se filmen,  
hvor Miss Plastic Fantastic 

giver tips til sortering  
af plastik.

Red planeten  
sammen med 

Super MetalManden! Hør mere om  
Byttebørsen i denne  

lille film, som du også finder 
på www.albertslundnord.dk


