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Nu er sommerhusene 
også med i den nye 

affaldssortering
Velkommen til! 

Udlejer du dit sommerhus?
Hvis du lejer dit sommerhus ud, er det en rigtig god idé 

at hjælpe lejerne med at sortere affaldet. 

JA TAK TIL MADAFFALD
Fremover skal du aflevere dit 
madaffald i en separat beholder. 
Derfor får du en grøn spand, 
du kan bruge til at indsamle 
madaffaldet i dit køkken.

Sammen med spanden får du 
udleveret poser til madaffaldet. 
Når poserne er ved at slippe op, kan 
du fastgøre en af poserne til låget på en af dine 
beholdere, inden den bliver tømt. Så afleverer 
skraldemanden flere poser til dig. 

Du kan også hente flere poser til madaffald på 
genbrugspladserne eller i vores kundeservice på 
Ellegårdvej 8 i Sønderborg.

JA TAK TIL MAD- & 
DRIKKEKARTONER
Fra oktober skal du også 
aflevere dine tomme mad- 
og drikkekartoner ved 
genbrugsøerne - så bliver 
materialerne genanvendt. 

Mad- og drikkekartoner er kartoner, der har 
indeholdt f.eks. mælk, juice, yoghurt eller 
tomatsauce. Det er vigtigt, at kartonerne er helt 
tomme, inden du afleverer dem til genbrug. 

I oktober 2021 kommer den nye affaldssortering ud i sommerhusområderne i Sønderborg 
kommune. Det betyder en række nye løsninger, der vil gøre affaldssorteringen bedre - og 
forhåbentligt også nemmere. 

HÆNG KORT OG VEJLEDNING OP
På den anden side af denne flyer finder du en 
sorteringsvejledning på både dansk, tysk og engelsk. 
Du kan også få et kort, der viser, hvor man kan 
aflevere genbrugsmaterialer i dit sommerhusområde. 
Vi anbefaler, at du sørger for, at både kort og 
sorteringsvejledningen er tilgængelig for lejerne - 
f.eks. i en velkomstmappe, på køleskabet eller en 
opslagstavle. 

Du finder kortene på vores hjemmeside: 
sonfor.dk/sommerhus

BRUG KØKKENSPANDEN TIL MADAFFALD
Sørg for, at køkkenspanden til madaffald står i 
køkkenet sammen med spanden til restaffald. Så det 
er nemt for lejerne at sortere madaffaldet fra. 

FORTÆL GÆSTERNE, HVORNÅR BEHOLDEREN 
TIL MAD- OG RESTAFFALD BLIVER TØMT
Som gæst kan det være frustrerende, hvis 
sommerhusets beholder til mad- og restaffald er 
næsten fuld, når man ankommer. Men ofte bliver 
beholderen tømt kort tid efter, og det er derfor 
en god idé at gøre information om tømmedage 
tilgængelig for lejerne. 

På forsiden af denne flyer er der et tomt felt, 
hvor du kan skrive, hvornår beholderen til mad- og 
restaffald bliver tømt. Skriv f.eks. “Mandag i lige 
uger” eller bare “Mandag”, hvis du er tilmeldt 
sommertømning. 

Du kan også hente en kalenderoversigt over 
tømmedage i dit sommerhus på vores hjemmeside: 
sonfor.dk/tomning

HUSK: KOLD ASKE SKAL I POSE
Aske støver og kan være 
sundhedsskadeligt for 
skraldemanden. Derfor er det 
vigtigt, at du putter den kolde aske 
fra grillen eller brændeovnen i en 
pose, inden den kommer i beholderen 
til restaffald. 

Vi har vedlagt et klistermærke, du kan placere på 
låget af din restaffaldsbeholder, så du – og dine 
gæster i sommerhuset – husker, at aske altid skal i 
en pose.

ASKE I POSE 

ASHES IN BAG

ASCHE IM BEUTEL



Affald i sommerhuset ∙ Abfall im Ferienhaus ∙ Holiday home waste

Hvor skal affaldet hen? ∙ Wohin mit dem Abfall? ∙ 
What do I do with waste?
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Beholderen til Mad- og Restaffald bliver tømt: _________________________

Entleerung der Bio- und Restmülltonne: _______________________________

We collect food and residual household waste on: ______________________  

21660

Genbrugsø ∙ Recyclingstation ∙ Recycling Station

Hvis du er i tvivl, om dit 
affald kan genbruges – så 
smid det i beholderen til 
RESTAFFALD. 

Bei Unsicherheit, ob der 
Abfall recycelbar ist – 
bitte Entsorgung über die 
Restmülltonne. 

If you are unsure if your 
waste is recyclable, please 
put it in the RESTAFFALD 
(residual household waste) 
container.

HAZARDOUS 
WASTE

SONDERMÜLL &
SCHADSTOFFE

PAPER & 
CARDBOARD

PAPIER & 
PAPPE

METAL

METALL

PLASTICS

KUNSTSTOFFE SPEISE & 
GETRÄNKEKARTONS

FOOD & BEVERAGE 
CARTONSGLASS

GLAS

FOOD
WASTE

LEBENSMITTEL-
ABFÄLLE

RESIDUAL 
WASTE

RESTMÜLL

Genbrugsøerne er placeret på centrale steder i sommerhusområdet.
Die Recyclingstationen sind an zentraler Stelle im Ferienhausgebiet platziert.
There are Recycling Stations at key locations in the holiday home area. 

5041-0856
Svanemærket tryksag


