
affaldssortering

Inspiration til indendørs 



Indret dig med gode løsninger, der
passer til dit hjem
Sortering af affald kan hurtigt blive en del af hverdagen, hvis det
er let at sortere affald der, hvor det opstår. Sortering af affald
behøver nemlig ikke kun at foregå i ét rum. Vi håber, du bliver
inspireret og får gode idéer til, hvordan du kan indrette dig med
gode løsninger til lige netop dit hjem.



Lad os starte i køkkenet
Gør sorteringen let for dig selv og din familie. Køb eller find de
stativer eller spande du har brug for. I køkkenet har du brug for
sortering af restaffald og madaffald - og sandsynligvis også glas,
metal, plast og mad- & drikkekartoner.

Madaffald skal i én pose,
restaffald i en anden. Fyld
aldrig poserne mere end
du kan slå en ordentlig

knude. 



Det er helt individuelt, hvad man vil og kan – og der er ikke én
løsning, der passer til alle. Det gælder om, at du finder den
løsning, der passer bedst til dig og dit køkken. Du kan fx indrette
dig med flere spande, så sorteringen sker inde i køkkenet eller du
kan nøjes med én stor spand - fx med vippelåg og fodpedal. Så
kan du tage spanden med ud til dine affaldsbeholdere og sortere
affaldet udenfor. 

Gør plads til sortering
under køkkenvasken.
Rengøringsmidler kan

eventuelt få en
ny plads.



Flere typer affald i én spand
Er pladsen trang, kan du nøjes med én spand til opsamling af glas,
metal, plast og mad- & drikkekartoner. Så kan du sortere det i
hver sin beholder, når du går ud med det. Emballageaffaldet kan
være "snasket", så brug en beholder, der er let at rengøre.

Tøm og skrab emballage-
affaldet. Du behøver ikke at
bruge vand for at gøre det
rent (men du må gerne).



 BADEVÆRELSET



På badeværelset har du,
foruden den obligatoriske
spand til restaffald, sikkert

også brug for opsamling
af pap og plast

Indretning på badeværelset
På badeværelset har du først og fremmest brug for opsamling af
restaffald. Brug fx en affaldsspand med låg og pose til vatpinde,
bind, hår osv. Er pladsen trang, kan du nøjes med én spand mere
til opsamling af de genanvendelige affaldstyper (typisk pap og
plast). Så kan du sortere det i hver sin beholder, når du går ud
med det. Det gælder om at finde den løsning, der passer bedst til
dig og din familie.



FLERE
OPSAMLINGS-

STEDER



Bryggers, gang, kontor
Du kan også lave flere opsamlingssteder, fx i nærheden af
bryggerset, hvor der er kort vej til affaldsbeholderne udenfor. Her
er nogle idéer til inspiration. 

En pose med hank er let
at bære. Når du har tømt
den, kan du pakke den 
ned i tasken, hvis du er

på vej videre ud
i verden.



Bryggers, gang, kontor
Du kan overveje at melde reklamer fra eller udvælge hvilke typer,
du gerne vil have. Det giver mindre papiraffald. Frameld dig
reklamer: KLIK HER 

https://fk.dk/Contact/Forbrugerkontakt/Reklamernejtakformular


Brug ting du har i forvejen...
Du behøver ikke købe en masse nye affaldspande. Brug ting du
har i forvejen eller find det i genbrugsbutikker.

Hvis du googler "ideer til
affaldssortering" får du 
masser af inspiration.



Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om din
affaldssortering.

Vesthimmerlands Forsyning
Stengårdsvej 33
9670 Løgstør

Telefon: 98 68 32 00
E-mail: info@vhforsyning.dk

Få mere viden her: 
www.vesthimmerlandsforsyning.dk

Spørg os, hvis du er i tvivl


