E/F Islands Brygge
Find mere information vedrørende affald i
Københavns Kommune på:

E/F Islands Brygge

http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/Affald

Administrator:
Bent Schou (Advokaterne Schou & Turley)
Adresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 2.tv.
1553 København V
Telefon: 33 13 57 47
Fax:
33 91 58 47
E-mail: schoutur@schoutur.dk

Venlig hilsen bestyrelsen

Reykjaviksgade 1-5
Thorshavnsgade 16-24
Islands Brygge 13

Beboerinformation:
Sådan
sorterer du
dit affald

Affaldssortering
Slut fred
med skraldespanden
Sorter dit affald til genbrug
- det giver mere plads i
skraldespanden, og det er
bedre for miljøet.

Når du har
sorteret dit affald
I gården finder du vores affaldsskure og skraldesugsanlæg.
I skraldesugsanlægget skal du aflevere:

Almindeligt køkkenaffald. Det skal være i en
aflukket affaldspose på maksimum 15 L.

Pizzabakker. Disse skal være revet i mindre stykker, så de ikke laver ”prop” i systemet.

Storskrald
Ca. hver 2. måned er der mulighed for at aflevere
storskrald. Det annonceres med opslag i gården,
hvor og hvornår der stilles en container frem.
Vær opmærksom på, at containerne ikke må fyldes over kanten.
Farligt affald og elektronik kan efter aftale afleveres til viceværten.

7 gode råd til at få
mere plads i skraldespanden
Rigtig meget af vores affald kan bruges igen,
hvis vi lader være med at smide det i skraldespanden. Hvis du vælger at sortere dit affald,
får du mere plads i skraldespanden - og samtidig gør du noget godt for miljøet.
Hjælp derfor dig selv og miljøet ved i det
mindste at sortere disse ting fra til genbrug:








Glas og flasker
Papir
Pap
Dåser
Batterier
Plast
Farligt affald og elektronik

I containerne i skurene skal du aflevere:

Aviser og papir i skuret længst op mod Reykjaviksgade.

Pap i skuret i midten af gården.
Batterier skal afleveres i batteribeholderen midt i gården.

E/F Islands Brygge

Glas, flasker og dåser (fra øl og vand) kan afleveres i
glascontaineren ved Fakta. Pantmærkede flasker og dåser kan afleveres i et supermarked.

Vicevært: Jimmy S Jensen
Thorshavnsgade 20, kld.th.
Kontor tlf. 32 95 54 28
Mobil tlf. 21 66 03 60
E-mail:
vicevaerten@ef-islandsbrygge.dk

