Tømningskalender 2022

Tilmeld
adviserin dig SMS
g og
dagen før få besked
,
affald på vi henter
din adre
sse

Tømningsadresse: Krusemyntevej 1 X, 7100 Vejle
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Dato: 13/04-2022
Papir/karton

Plast/metal

Organisk

Restaffald

Husk at beholderne skal sættes frem inden kl. 6 på tømmedagen

Ressourcer & Genbrug
Vestre Engvej 70
DK - 7100 Vejle
Telefon 76 81 28 00

Telefonen er åben:
Mandag til torsdag kl. 8.00-15.00 og
fredag fra kl. 8.00-14.00.

Oversigt over affaldsordninger i Vejle Kommune
Dagrenovation
			

Énfamilieboliger som villaer og parcelhuse har en rumdelt beholder til organisk affald og
restaffald. Fællesbebyggelser har enten rumdelte beholdere eller enkeltbeholdere. Det organiske
affald skal i grønne poser, som vi udleverer en gang om året i september måned. Restaffaldet
skal også lægges i en pose, her skal du selv købe poserne. Husk at lukke godt for poserne. Det
er muligt at vælge enten ugetømning eller 14-dages tømning af dagrenovation. Beholderne til
dagrenovation vil være mærket med grønne og sorte ikoner.

Genanvendeligt affald
Énfamilieboliger som villaer og parcelhuse har en rumdelt beholder til papir samt plast/metal.
Fællesbebyggelser har enten rumdelte beholdere eller enkeltbeholdere. Affaldet skal være tømt
og fri for madrester og lægges løst i beholderen. Det genanvendelige affald hentes hver 4. uge.
Beholderne til genanvendeligt affald vil være mærket med orange og blå ikoner.

Farligt affald
Det farlige affald skal lægges i den røde kasse. Når kassen er fyldt, kan du stille den ud sammen
med beholderen til dagrenovation eller genanvendeligt affald, så bytter vi til en tom kasse. Du kan
også ombytte den klare pose fra den røde kasse på genbrugspladsen. Ved fællesbebyggelser kan
der være fælles opsamling af farligt affald. Tjek evt. med din vicevært. Den røde kasse er mærket
med det røde ikon.

Haveaffald
Du har mulighed for at få hentet haveaffald, hvis du tilmelder dig ordningen. Har du ikke en
grøn beholder allerede, kan du købe en hos Ressourcer & Genbrug. Tilmeld dig via vores
selvbetjeningsløsning: AffaldOnline.dk/Vejle. Du er også velkommen med dit haveaaffald på
genbrugspladsen.

Storskrald
Har du storskrald, kan du enten køre det på genbrugspladsen, eller du kan få det hentet på din
adresse. Du bestiller afhentning via vores selvbetjeningsløsning AffaldOnline.dk/Vejle. Der vil
være forskellige datoer at vælge imellem, så du kan planlægge det, som det passer dig bedst.

Glas og flasker
Glas og flasker skal afleveres i de opstillede kuber. På vores hjemmesid kan du se placeringen af
alle glaskuber, og finde den, der er nærmest dig.

Pap
Pap skal sorteres separat og sættes ud til storskrald enten i bundter eller i klare sække. Ved
enkelte store fællesbebyggelser kan der være opstillet en container til pap. Tjek med din
vicevært, hvordan det fungerer, der hvor du bor. Tøm og fold papkasserne, inden du kommer dem i
containeren, så de fylder mindre.
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