
 TILLYKKE
DU HAR SCORET KASSEN



Vi er glade for, at du har taget 
vores røde kasse til dig
Det giver dig nemlig fl ere fordele. Du kan opbevare dit farlige 
aff ald forsvarligt i kassen. Når den skal tømmes, stiller du den 
bare oven på din dagrenovationsbeholder, så sørger vores 
skraldemand for, at du får den ombyttet til en tom kasse. 

Du kan også afl evere den fyldte kasse på en af genbrugspladserne.  
Det er ren win win. Både du og miljøet scorer kassen.

SÅDAN BRUGER DU DEN 
RØDE KASSE:
• Brug den røde kasse til dit farlige aff ald
• Når den er fyldt med det farlige aff ald, så sæt   
 den oven på din dagrenovationsbeholder
• Skraldemanden sørger for at bytte din fyldte   
 røde kasse til en tom kasse

RØD
KASSE 



Olie- og kemikalieaffald
Afkalkningsmidler, afløbsrens, engangslightere, kemikalier, 
fotovæsker, lim, maling, olie og benzinprodukter, opløsnings-
midler, ovnrens, plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler, 
rensemidler, spraydåser, syrerester, træbeskyttelse, ætsende 
rengøringsmidler, tom emballage fra ovennævnte affaldstyper

Småt elektronik
Røgalarmer/ brandalarmer, elektrisk håndværktøj, elektronisk 
legetøj, el-tandbørster, hårtrimmere, kameraer, mindre hus-
holdningsmaskiner, mobiltelefoner, tyverialarmer

Lyskilder
Sparepærere, halogenpærer, tændspoler til lysstofrør

Batterier
Alle former for batterier (batterierne skal placeres i en klar plast-
pose og lægges i kassen. Blot så de ikke ligger løse i kassen)

Nej tak til

Ja tak til

Støvsugerposer, kanyler, medicinrester, aske, glas og bilbatterier.
Kanyler og medicinrester skal afleveres på apoteket. Aske og støv-
sugerposer afleveres på genbrugspladsen eller lægges i din dag-
renovationsbeholder, i poser som er forsvarligt lukket.

Kommer du i tvivl, mens du pakker, 
så læs vejledningen på låget af den røde kasse, ring til os på 
6344 9000 eller søg information på www.assensforsyning.dk
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• Luk fl asker og bøtter forsvarligt, så væsken ikke siver ud
• Sæt et mærkat på kemikalierester, som ikke er i original
 emballage
• Småt aff ald som ex batterier skal i klare poser, så det 
 ikke blandes sammen
• Luk posen og sæt låget godt på, så der ikke kommer
 regnvand i kassen

Vi sorterer kassen med hænderne, derfor er det vigtigt, du 
tænker over, hvordan du pakker kassen.

PS: Du kan naturligvis stadig afl evere dit farlige aff ald på gen-
brugspladserne i Assens, Haarby og Vissenbjerg.

PAK MED
 OMTANKE


