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Vores affald 
I dag produceres der varer 
som aldrig før. Vi lever i et 
brug-og-smid-væk samfund. 
Ting smides væk, inden de 
er slidt. Måske er de ikke 
moderne mere, eller der er 
kommet noget nyt og bedre. Hvis noget går i 
stykker, kan det ikke betale sig at reparere det. Alt 
dette betyder mere affald.  
 

Affald – er et stort problem 
I dag er affald et problem. Vi bruger nu mange 

kemiske stoffer, når vi fremstiller ting. Det 

kemiske affald kan ikke indgå i naturens kredsløb. 
Det bliver til overs og er svært at slippe af med. 
Det ender ofte i naturen, hvor det ødelægger 
mijløet. 
 
Derfor er det meget vigtigt, at du som beboer 
sorterer korrekt, så vi kan bidrage med at 
genbruge så meget affald, som muligt. 
 

Hvor gør jeg med mit affald 
Som beboer i Frydenhøjparken kan du sørge for, 
at dit affald bliver genbrugt korrekt ved at følge 
anvisningerne i denne lille brochure. 
Når du skal af med affald, anvises du til den store 
Containergård ved den første parkeringsplads, 
hvor du på ansvarlig vis kan komme af med dit 
affald. 
 

Containergården 
Containergården er beliggende på den første 
parkeringsplads ved siden af Materielgården. 

Der er ganske strenge krav til sortering, som 
skal overholdes. Både af hensyn til miljøet men 
også af hensyn til forbuddet mod at få afhentet 
skraldet. Sorterer vi ikke korrekt, bliver skraldet 
nemlig IKKE afhentet af Hvidovre Kommune. Hvis 
en servicemedarbejder skal sortere affaldet, vil 
medarbejderens tid gå fra andre vigtige opgaver i 
Frydenhøjparken med ringere beboerservice til 
følge.  
Derfor er det meget vigtigt, at du sorterer 

korrekt, så vi kan fokusere på fremadrettede 

forbedringer og god beboerservice. 
 

Indretning af containergården  
Der er opsat containere til brug for: 

 brandbart  

 pap  

 keramik, porcelæn og PVC (ikke glas og alm. 
plastik)  

 jern og metal  

 lysstofrør og sparepærer (ikke alm. pærer)  
 
Der er bure til: 

 elektronik  

 brandfarligt affald  
 
Visse ting skal afleveres på Genbrugspladsen 
på Avedøre Holme, såsom: 

 fjedermøbler  

 spejle, 

 store glasgenstande eller 

 marmor 
 
 
 

Brandbart  
Den store vipcontainer i containergården skal kun 
bruges til brandbart affald - og er derfor normalt 
aflåst af Ejendomskontoret for at sikre dette.  
 

Hvad er brandbart?  
Brandbart er alt, du kan brænde, og som du ikke 
kan sortere korrekt andre steder i containergår-
den. Før du beslutter dig for om noget er brand-
bart, er det vigtigt, at ved præcis, hvordan du 
sorterer dit affald. 
 

Pap 
Papcontainerne skal kun bruges til pap og er 
derfor aflåste. Forrest på containerne er der en 
åbning, så der er mulighed for at komme af med 
sammenfoldet pap. 
 

Keramik, porcelæn og PVC  
Der er også placeret en container til keramik, 
porcelæn og PVC. 
 

Hvad er keramik, porcelæn og PVC?  
Keramik og porcelæn kender de fleste, men der 
kan være tvivl, om nogle glasgenstande også kan 
være keramik eller porcelæn m.v. Men glas er 
IKKE keramik eller porcelæn og skal ikke 
behandles som sådan. PVC kan være legetøj, 
sygehusartikler såsom blodposer og slanger, 
regnfrakker, gummistøvler, badebolde, ringbind, 
badeforhæng m.v. Plastik i almindelig forstand er 
som oftest IKKE PVC og skal derfor i brandbart 
affald.. 
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Jern og metal 
Der findes en container til Jern- og Metal i con-
tainergården. Fastmonteret plastik på jern- og 
metalgenstande må godt lægges i containeren. 
 

Lysstofrør og elsparepærer 
Beholder til lysstofrør er gul og til elsparepærer 
blå. Både hele og ødelagte rør og elsparepærer 
skal i beholderne. 
 

Batterier 
Alle husholdningsbatterier kan komme i en særlig 
beholder. Store batterier skal placeres efter aftale 
med servicemedarbejderen. 
 

Brandfarligt affald  
I containergården findes et bur, hvor du kan sætte 
dit brandfarlige affald. 

  

Hvad er brandfarligt affald?  
Brandfarligt eller miljøfarligt affald kan være 
malerbøtter med terpentinbaseret maling i, dunke 
med væsker eller med følgende advarsler:  

 

 
 

Almindelige rengøringsmidler til husholdningsbrug 
er IKKE brandfarlige væsker. 
 

Hvad er dagrenovation?  
Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du 
har sorteret det genanvendelige og det farlige 
affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier, porcelæn, 
metal m.v. er altså IKKE dagrenovation. Det 
betyder, at alt der ikke kan placeres i container-
gården og i containerne på p-pladserne, som 
oftest er dagrenovation. 
Dagrenovation er bl.a. fordærvelige varer og 
lettere affald fra husholdninger, herunder bl.a. 
mindre emballage, papir, plastikposer, potte-
planter m.v. 
 
 

Papir-containere på P-pladserne  
Glas og flasker skal i glascontainerne. Syltetøjs-
glas m.v. skal afmonteres metal- eller plastiklåget, 
der hører til under enten jern og metal i container-
gården. 
 
Aviser, ugeblade, reklamer, tidsskrifter, 
magasiner, kataloger, telefonbøger, rudekuverter, 
breve, fotokopier m.v. skal i papircontainerne  
 
Karton, mælkekartoner, vådt papir og plastbelagt 
papir må IKKE lægges i papircontainerne, men 
skal i vipcontaineren med brandbart affald i contai-
nergården.  
 
Spørg på Ejendomskontoret, hvis du er i tvivl. 
Hellere én gang for meget end én for lidt. 

 
 
 
 

Se også informationer på 
www.frydenhojparken.dk 
 
Fremover skulle vi gerne undgå en sådan 
situation. 
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