
Med venlig hilsen Bestyrelsen Bro Strand

Alle a�aldsbeholdere vil blive tømt efter behov.
Dvs. i højsæson vil de blive tømt oftere.
For at undgå at vi får ubudne gæster (måger, rotter olign)
Undgå da at sætte a�ald ved siden af beholderne. 
Brug da en af de andre a�aldsstationer.

 



1. Restaffald
Den store ”træbeholder” med grøn top er til 
madaffald, hygiejne affald mælkekartoner og lignende.
Hvis dit papir, pap og plast er snavset, skal det også 
i beholderen. 

Aske fra brændeovnen skal være helt kold og 
pakket i en plastikpose.

2. Pap / Karton
Pap, Karton, papkasser, papirposer m.m
skal i Pap / Karton beholderen.
Papkasser og lign. skal foldes sammen så
det fylder så lidt som muligt.

Pap der har været i berøring med fødevarer
skal i Restaffald beholderen. 

3. Aviser / Papir
Aviser, reklamer, ugeblade m.m.
skal i Aviser / papir beholderen.

Papir der har været i berøring med fødevarer
skal i Restaffald beholderen. 

Måden til at komme af med affaldet,
når du er i sommerhus

4. Metal
Øl-, sodavandsdåser, konserves, metallåg,
kapsler, gryder, rørstumper m.m

Sprayflasker, elektronik olign. skal på
genbrugspladsen 

5. Glas
Vinflasker, vinduesglas, emballage glas
drikkeglas m.m

Keramik, porcelæn, ildfaste fade olign. skal på
genbrugspladsen 

Du er velkommen på genbrugspladserne

Som sommerhusejer og sommerhuslejer må du gerne aflevere affald og genbrug
på kommunens genbrugspladser også selv om du ikke bor i Middelfart Kommune til daglig.
Dine nærmeste genbrugspladser ligger i Middelfart.

Affald & Genbrug Fynsvej 100  5500 Middelfart
https://renovation.middelfart.dk/Borger 

Pap / Karton

Glas
Pap & karton
Æggebakker
Mælkekartoner
Pizzabakker
Gavepapir
Bøger

Aviser
Reklamer
Magasiner
Ugeblade
Printerpapir

Aviser / Papir

Husholdningsaffald

Metal

Elektronik
M.M.

Konservesdåser
Øl & Sodavandsdåser
Alufolie
Metallåg, Kapsler
Gryder og pander

Syltetøjsglas
Emballageglas
Alm. drikkeglas

Keramik
Porcelæn
Stentøj
Ildfaste fade
Krystalglas

Madrester
Køkkenrulle
Pizzabakker
Juice/Mælkekartoner
Tandpastatuber
Sod & Aske
(skal være indpakket)
Bleer
M.M.

Plast, Metal
glas, pap, aviser
batterier
Sparepærer
Elektronik

Bølgepap
Karton
Papkasser
Løst pap
papirposer
Æggebakker

Pizzabakker
Blød plast
Gavepapir
Mælkekartoner
Plastbelagt pap


