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for lidt mere end et år siden skød vi Mission 
Mulig i gang. Vi præsenterede agenten, 
nye beholdere, bedre sortering og nye 
indsamlingsordninger. Vi begyndte at tale 
om værdibeholdere, værditransporter og 
værdipapirer. Og det virker! 

først og fremmest fordi du har taget 
budskaberne alvorligt og hver dag gør en 
stor, ekstra indsats for at sortere mere og 
bedre. Her i Værdibeviset # 3 vil vi gerne 
sige tak ved blandt andet at fortælle lidt 
om, hvad din indsats betyder. 

for selvom de nye ordninger i skrivende 
stund kun har været i gang i cirka otte 
måneder, så kan vi allerede nu måle og se 
nogle af klima- og miljøgevinsterne. for 
eksempel vil vi allerede i det første år med 
de nye ordninger reducere udledningen af 
CO2 med mindst 600-700 ton. Du kan også 
se, hvad der sker med de 11 ton papir, som 
vi indsamler hver dag. Måske får du fingre i 
papiret igen, næste gang du handler ind.

Mission Mulig er gået fra en idé til et 
fælles projekt. et projekt, som handler 
om at gå fra affald til værdi og om at 
udnytte værdierne bedst muligt. Så nu 
rykker agenten videre til nye missioner 
og overlader Mission Mulig til os andre. 
Som du kan se på forsiden, så kigger 
han rastløst på sit ur. Det er tid til nye 
udfordringer og nye missioner, for I har 

allerede bevist, at vi sammen kan løfte 
Mission Mulig. Så her i Værdibeviset # 3 
efterlyser vi idéer til, hvilken mission 
agenten nu skal sendes ud på.

Vi giver dig også inspiration, tips og tricks 
til, hvordan du kan indrette dig derhjemme 
med sortering og placering af dine 
værdibeholdere, så de ikke vælter og ikke 
kommer til at lugte. Vi præsenterer også 
en konkurrence, hvor du kan komme med 
endnu flere gode idéer, vinde præmier og 
måske blive kåret som Årets Værdiagent.

Der er masser at læse om. Og der er stadig 
meget at gøre. Så tak fordi, du gør det, og 
rigtig god fornøjelse med Værdibeviset 
# 3. Sammen gør vi affald til værdi.

MISSIOn MulIg eR bleVet 
et fÆlleS pROjekt

MISSIOn MulIg eR bleVet et fÆlleS 
pROjekt. Og tak fOR Det! nu kan VI Se 
De føRSte tal pÅ, HVOR Meget DIn InD-
SatS betyDeR fOR klIMaet Og MIljøet.

annemette fuglsang
Direktør, Renosyd

elvin j. Hansen
bestyrelsesformand, Renosyd
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så meget betyder mission mulig
nu kan du se de første tal på, hvor meget 
din ekstra sorteringsindsats betyder for 
miljø og klima. Side 4

fra papir til æggebaKKer
papiret fra de 14.600 kunder, som er 
tilmeldt Renosyds papirordning ender i 
kølediske i hele europa. Side 6

side 9-pigen
bare rolig – alle kan trygt se med. Se hvor 
meget af det, vi bruger til hverdag, der 
engang har været noget andet. Side 9

undgå ulæKre beholdere
Du kan selv gøre meget for at undgå, 
at dine værdibeholdere bliver ulækre 
og kommer til at lugte. Og det er i 
virkeligheden meget enkelt. Side 10

hjælp dig selv på renosyd.dK
på renosyd.dk kan du selv administrere 
dine tømningsordninger, få hjælp til sor-
tering, finde nærmeste genbrugsplads og 
meget mere. Se hvor nemt det er. Side 11

1 ny beholder i hæKKen er bedre
end 10 måger på vejen
Holger Okkels har måttet skære 
lidt ekstra af hækken for at få 
plads til en ekstra beholder. 
Men det er helt i orden. Side 12

en træKasse i KøKKenet
– og så de der beholdere
god idé, men grimme beholdere, 
siger anne-Dorthe Hansen. Side 13

vi ta'r det store sKrald
Renosyds indsamling af storskrald 
gør det nemt at komme af med den 
gamle lænestol, den udtjente cykel eller 
papkasserne, som du ikke selv kan eller vil 
køre på genbrugspladsen med. Side 14

og vi fjerner uKrudt
Renosyd henter også dit haveaffald og 
omdanner det til kompost, som du så kan 
hente ganske gratis. Side 15
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her bliver dit papir  
til æggebaKKer
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14.600 husstande er tilmeldt Renosyds 
papirordning og har dermed en ekstra 
værdi beholder. beholderen bliver tømt en 
gang om måneden i byområder og hver-
anden måned på landet.

Vi satte os for at finde ud af, hvad der sker 
med det papir, Renosyd samler ind, og 
hvorfor det er så vigtigt, at kun papir – og 
ikke pap – kommer i papirbeholderen.

Svarerne finder vi i tønder. Her ligger 
den snart 100 år gamle virksomhed brdr. 
Hartmanns fabrik for produktion af ægge-
bakker. Og den er stor. Virksomheden 

dækker et areal på 25 hektar, hvoraf de 7 
er under tag. Det svarer til hhv. 35 og 10 
fodbold baner.

Men det kræver også god plads, når man 
hver dag skal omdanne 130 ton kasseret 
papir til 2 mio. æggebakker, som bliver 
distribueret til kunder i hele europa.

Råvaren til æggebakkerne er netop aviser 
og ugeblade, og det er kun de korte fibre, 
som papir består af, der kan bruges til det. 
papfibre, derimod, er lange og grove og 
kan kun bruges til at producere ny pap. 
kort sagt: pap bliver til pap og papir bliver 

til papir - og æggebakker. Derfor er det helt 
afgørende, at kunderne sorterer rigtigt og 
kun putter papir i papirbeholderne. 

Hvis der er for meget pap i det papir, som 
Renosyd afleverer hos brdr. Hartmann, så 
er virksomheden nødt til at kassere det og 
brænde det af i stedet for.

når sorteringen er i orden, så kan du til 
gengæld nyde godt af produktionen, 
næste gang du køber æg. De kan nemlig 
meget vel være pakket i den avis eller 
reklame, du læste for nogle uger siden. 

Hos virksomheden Brdr. Hartmann i Tønder ruller der hver uge 3 lastbiltræk ind med papir, som Renosyd har 
indsamlet. Hver uge. Året rundt. Og papirerne har virkelig værdi. Faktisk bruger Brdr. Hartmann 130 ton om 
dagen til at fremstille 2 mio. æggebakker.

130 ton papir bliver hver dag til 2 mio. 
æggebakkker. Først bliver papiret blendet og 
blandet med vand. Det giver en pulp, som så renses 
for rester af plast, metal og tryksværte. Den rene 
pulp bliver hældt i forme, og de æggebakker, der 
kommer ud af det, bliver så tørret og pakket.

De færdige æggebakker går videre til Brdr. 
Hartmanns eget trykkeri, hvor der også bliver sat 
etiketter på. Nu er bakkerne klar til supermarkeder 
i hele Europa.

VÆRDIBEVISET 7



det er ikke altid til at se det… men rigtig meget af 
det, vi bruger og bærer hver eneste dag har engang 
været noget andet. eller lidt mere simpelt sagt: 
det er genanvendelse eller genbrug. Se bare de her 
eksempler på, hvordan affald er blevet til værdi!

øreringene 
en del af det guld og sølv, som for eksempel 
bruges til at lave øreringe og andre smykker af, 
udvindes fra kasserede mobiltelefoner. Der kan 
hentes 4 gram guld fra 200 mobiltelfoner, men 
der skal kun 3 telefoner til for at få 4 gram sølv. 
Det lyder måske ikke af så meget, men din  
telefon indeholder mange andre materialer, 
som også bliver genbrugt, hvis du afleverer den 
til genanvendelse f.eks. på genbrugspladsen.

CyKlen
200 dåser. Mere skal der faktisk ikke til for at 
lave et nyt cykelstel. Dåserne kan også smeltes 
om og laves til nye dåser – i så fald går der 100 
brugte dåser til at lave 88 nye. Og den proces 
kræver kun mellem 3 og 10 pct. af den energi, 
der skal bruges, hvis dåserne skal laves af helt 
nyt metal. når cyklen engang er udtjent, så 
kan metallet i øvrigt smeltes om igen, hvis du 
husker at aflevere den rigtigt på genbrugsplad-
sen eller til storskrald. Dækkene kan også gen-
anvendes – f.eks til underlag til atletikbaner, 
gulvbelægning eller i byggematerialer.

fleeCetrøjen
Se godt på modellens fleecetrøje. Den er 
lavet af polyester, som bruges i rigtig meget 
tøj – ikke mindst sportstøj. polyester er rent 
kunststof og bliver faktisk lavet af blandt 
andet plastflasker, der bliver lavet om til tynde 
plasttråde og vævet sammen til polyester. 
Der skal såmænd ikke mere end 50 halvliters 
plastflasker til. Så har man en fleecetrøje, som 
den modellen har på her.

æggebaKKen
Æggebakken i indkøbsposen kan du læse me-
get mere om på side 6 og 7 her i Værdi beviset. 
Den er nemlig lavet af papir, og det smider vi 
rigtig meget ud af hver eneste dag. en god, tyk 
søndagsavis kan f.eks blive til ikke færre end 
35 nye æggebakker med plads til 10 æg i hver. 

Det ringer ind til AgentSkolen
Renosyds agent skal på skolebænken. eller rettere bag 
katederet. I løbet af 2013 lancerer Renosyd nemlig et 
idékatalog til elever og lærere, der 
gerne vil arbejde med at gøre 
affald til værdi i undervisningen. 
Idékataloget bliver en 
kombination af inspiration og 
konkrete forslag til både boglige 
og fysiske aktiviteter, opgaver 
og øvelser. eleverne skal 
både lære at sortere bedre, 
og opdage hvor meget det 
betyder.

Så hvis dit barn pludselig 
begynder at tale om 
affaldspyramider, genanvendelse 
og nedbrydningstider og klæde 
sig ud som hemmelig agent…  
så ved du hvorfor.

Renosyd nu også på mobilen
nu findes renosyd.dk også 
i en mobiludgave. Så har du 
altid både Renosyd og de gode 
råd om sortering, tømning, 
åbningstider og meget andet 
lige ved hånden.

scan koden og se selv

I væRDIeRneS foDSpoR
til maj er Danmarks eneste værdiselskab, Renosyd, 
sammen med Århus kommune vært for årsmødet i 
Dansk affaldsforening. Her mødes affaldsselskaber fra 
hele landet for at diskutere og hente inspiration til at gå 
fra affald til værdi. I forbindelse med årsmødet inviterer 
arrangørerne både deltagere og borgere til at besøge 
udstillingen I værdiernes fodspor. Det er en historisk 
udstilling om skrald og håndteringen af det. fra dengang 
affaldet flød i gaderne til Mission Mulig og til at se affald 
som værdi. Udstillingen er åben for alle den 11.-12. maj og 
den 18.-19. maj i Spektrum odder.

VÆRDIBEVISET8



side 9-pigen
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Det er ikke småting, der hver dag ryger i 
dine beholdere derhjemme – både den til 
emballage og den til restaffald. Madrester, 
makreldåser og meget andet af det lugter 
ikke særlig godt. Især ikke, hvis det skal 
ligge i beholderne nogle dage, før de bliver 
tømt. Og især ikke på de varme sommer-
dage, som de fleste af os ellers sukker 
efter i denne tid.

Men med en lille indsats og nogle ganske 
få midler, kan du faktisk undgå ulækre og 
ildelugtende beholdere.

først og fremmest er det en rigtig god idé 
at sørge for, at de poser, du bruger i behol-
deren til restaffald, er lukket grundigt og 
ikke går i stykker. Sørg for at binde to knu-
der på og læg dem i beholderen i stedet for 
at smide dem.

Og mens vi er ved beholderen til restaffald: 
to gange om året vasker vi din beholder til 
restaffald for dig. Hvis vi skal kunne vaske 

beholderen ordentlig ren, er det nødven-
digt, at du selv gør en indsats for at holde 
beholderen nogenlunde ren ved at følge 
rådene ovenfor. når beholderen er blevet 
vasket er det i øvrigt en god idé at vende 
bunden i vejret på den og lade den stå, 
indtil den er helt tør. 

når du putter glasflasker, metaldåser og 
plasticdunke i emballagebeholderen, så 
sørg for at skylle dem først. Så undgår du, 
at rester af mad, drikkevarer og andet lig-
ger og rådner og kommer til at lugte. Og du 
undgår, at resterne løber ud og sætter sig i 
bunden og på siderne af beholderen. Husk 
at emballager ikke må være i pose, når de 
lægges i beholderen. Hvis emballagerne er 
i pose, kan de ikke sorteres på sorterings-
anlægget.

Hvis du har spørgsmål eller andre gode 
idéer til god beholder-hygiejne, så brug 
vores facebook-side eller send os en mail 
for at dele dem med andre. 

undgå ulækre
beholdere

Se filmen om beholderskyl

VÆRDIBEVISET10



Hvis familien bliver udvidet, hvis emballagespanden er fuld en uge før tømningsdagen, 
eller hvis dagligdagen på anden måde ændrer sig, så kan du selv tilpasse de Renosyd- 
ydelser, som det har indflydelse på, for eksempel:

• ændre beholderstørrelser
• vælge mellem tømning hver 

uge eller hver 14. dag 
• bestille afhentning af stor-

skrald

• tilmelde dig papirordningen
• tilmelde dig afhentning af 

haveaffald

under ”mine affaldsordninger” kan du også nemt kontakte renosyd, hvis:

• en af dine beholdere mod for-
ventning ikke er blevet tømt

• en af dine beholdere er gået i 
stykker

• der er tabt affald i forbindelse 
med tømning af beholderne

• du i øvrigt har spørgsmål til os

 
Hjemmesiden renosyd.dk er også stedet at søge hjælp, hvis du er i tvivl om sortering af 
bestemte slags værdier – eller affald. I sorteringsguiden på forsiden kan du indtaste præcis 
det, du er i tvivl om, og få at vide hvad du skal gøre med det. 

Renosyd.dk findes også i en mobilversion, så du ikke behøver starte computeren op for at 
få råd og vejledning og for at få adgang til ”Mine affaldsordninger”.

på hjemmesiden kan du også:

• se adresser og åbningstider på  
Renosyds genbrugspladser

• til- og framelde dig vores  
sms-services

• læse nyheder om Renosyd,  
sortering, genbrug og miljø

• tilmelde dig vores nyhedsbrev
• læse hvad du skal gøre, hvis vi 

ikke kan tømme dine behol-
dere pga. sne og is 

Du er selvfølgelig også altid velkommen til at ringe til Renosyd. Men hvis du vil kunne gøre 
tingene, når det passer dig, så brug renosyd.dk. Husk, at du også finder dit værdiselskab 
på facebook.

 renosyd.dk  find os på facebook

Hjælp dig selv på renosyd.dk

Gå ind på renosyd.dk. Vælg ”Mine 
affaldsordninger”, og klik på den 
kommune du bor i.

1

Følg vejledningen på skærmen.2

Sådan finder du
"mine affaldSordninger" 
på renoSyd.dk:

VIDSte Du, at Du SelV kan aDMInI-
StReRe DIne tøMnIngSORDnIngeR, fÅ 
SVaR pÅ SpøRgSMÅl OM SORteRIng Og 
Meget MeRe? Det SkeR pÅ RenOSyD.Dk
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1 ny beholder i hækken 
er bedre end 10 måger på vejen
Indrømmet! Overskriften er måske 
lidt kryptisk. Men bare vent. Der er 
mening med galskaben.

Mening er der også med de nye ordninger 
for sortering og indsamling af værdier, 
mener Holger Okkels, der er fastboende 
i sommerhusområdet Rude Strand ved 
Odder.

”jeg er ikke miljøfanatiker. Men den ind-
sats, man kan gøre uden det store besvær 
og uden ekstra omkostninger, den kan 
man da for pokker lige så godt gøre,” som 
han siger.

Holger Okkels havde i forvejen to behol-
dere, fordi han også er tilmeldt Renosyds 
papirordning. nu er emballagebeholderen 
kommet til. Men hos Holger Okkels har 
det kun betydet, at hækken er blevet 
beskåret lidt yderligere for at gøre plads til 
den tredje beholder. Og så har han lagt et 
par ekstra fliser, så beholderen ligesom de 
andre står jævnt og godt og ikke vælter i 
blæsevejr.

”Det er fint, at vi skal sortere mere, og det 
er ikke noget problem – snarere tvært-
imod. Så får vi tømt hver 14. dag i stedet 
for hver uge, men til gengæld er der noget 
bedre plads i den nye beholder til rest-
affald i forhold til sækken, og så er der 

endda kommet endnu mere plads takket 
være emballagebeholderen,” vurderer 
Holger Okkels.

De nye beholdere har yderligere en fordel 
i forhold til de gamle sække – især i et 
sommerhusområde, fortæller han:

”Herude er der masser af måger, og de 
kunne rigtig godt lide de gamle sække. 
De flåede dem simpelthen i stykker for at 
finde føde, og så lå resterne spredt over 
hele vejen. Og når der for eksempel havde 
været en småbørnsfamilie i sommerhus 
i en uge eller to, så kan du selv regne ud, 
hvad der lå ud over det hele.”

TIpS og TRIckS

Hvis du har brug for det, kan du væltesikre dine værdibeholdere. Hvis 
beholderne står op mod en mur eller et hegn, kan du for eksempel lave 
en skinne – som vist på billederne – til at hægte beholderne på. 

De færreste synes, at værdibeholderne ligefrem pynter foran huset. Det 
kan du for eksempel – hvis pladsen tillader det – løse med en lille indheg-
ning, som vist på billedet. Indhegningen skærmer også beholderne mod 
vinden, og så kan den bruges til at hænge postkassen på. Husk at under-
søge lokalplanen og eventuelle vejregler, før du sætter en indhegning op.
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en trækasse i køkkenet  
– og så de der beholdere 

 konkURRence
Hvordan gør du affald til værdi? 
Send os et billede, der viser, hvordan du gør sortering og tømning af værdi-
beholdere nemt, nydeligt eller særlig værdifuldt hjemme hos dig. Måske kan netop 
din gode idé inspirere andre og give dem værdi. Det bedste billede præmieres med 
årets agentpokal udført af glaskunstner lene Skau fra Odder.

Send dit billede til agenten@renosyd.dk senest den 1. maj og skriv ”konkurrence” 
i emnefeltet. Husk kontaktoplysninger. Vinderen får direkte besked og offentlig-
gøres desuden på renosyd.dk. når du indsender et billede til os, giver du samtidig 
tilladelse til, at vi offentliggør det på renosyd.dk og på vores facebook-side.

Anne-Dorthe Hansen fra Galten  
var træt af ”de grimme grønne”, 
som hun døbte de nye værdi-
beholdere, allerede længe før hun 
fik dem. Men idéen er god, så hun 
lever med dem.

”nu har vi så fået dem i sort, og det er da 
lidt bedre. Men pæne bliver de aldrig,” si-
ger anne-Dorthe Hansen med henvisning 
til de to værdibeholdere i indkørslen. Hun 
siger det dog med et forsigtigt smil.

”Vi skal jo have dem, og idéen er også god 
nok. både for at gøre arbejdet mere ergono-
misk for dem, som skal tømme beholderne, 
og for at sortere mere,” vurderer hun.

Men anne-Dorthe Hansen kunne godt 
tænke sig nogle valgmuligheder inden for 
beholdere – eksempelvis runde. 

”når man skal have dem stående fremme, 
så ville det da være oplagt,” mener hun.

Direktør hos Renosyd, annemette  
fuglsang, forstår hende godt:

”Det er logisk at efterspørge valgmulig-
heder, for vi er jo vant til selv at bestem-
me, hvordan vi indretter vores hjem. Men 
værdibeholderne skal både være til at 
håndtere, passe til bilerne og så videre. 
Det betyder, at de eneste valgmuligheder, 
vi kan tilbyde indtil videre, er størrelse og 

farve. Men hvem ved? Vi holder selvføl-
gelig hele tiden øje med, hvad der bliver 
udviklet af nye løsninger,” slutter hun.

Inden for har anne-Dorthe Hansen indret-
tet sig med en lille trækasse i køkkenet 
til emballage-værdierne og et par små 
spande under køkkenvasken. Den ekstra 
sortering er ikke noget problem.

”jeg er vant til at sortere ekstra i forvejen. 
Der er høns i haven, som blandt andet skal 
have kartoffelskrællerne, og kompostbun-
ken i haven skal også have noget at leve 
af,” fortæller anne-Dorthe Hansen.

årets 

værdiagent 

poKal
lAVET AF GlAskuNsTNER  

lENE skAu FRA ODDER
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de store værdier
nogle værdier er for store til de alminde-
lige beholdere og tømninger. Så når den 
gamle sofa er udtjent, cyklen er færdig 
eller papkasserne har hobet sig op, så er 
det tid til en tur på genbrugspladsen. Hvis 
du ikke selv har mulighed for at køre på 
genbrugspladsen, kan du bestille afhent-
ning af storskrald, så kommer vi nemlig 
og henter de store værdier, som du har 
kasseret.

sådan bestiller du
på renosyd.dk kan du bestille afhentning 
af storskrald senest onsdagen før, vi kører 
i dit område. Du kan selvfølgelig også se 
kalenderen og ruterne på hjemmesiden 
under "Mine affaldsordninger". når du 
bestiller afhentning, må du meget gerne 
skrive eller ringe til os og fortælle, hvad 
det er, vi skal tage med, så vi ikke kom-
mer til at gøre noget forkert.

sådan gør du 
Dit storskrald skal stå synligt på fortov 
eller vej senest kl. 7.00 på afhentnings-
dagen, og det skal være sorteret efter 
vejledningen. Så klarer vi resten.

Hvis du bor i en boligforening, så spørg 
din vicevært, om foreningen er tilmeldt 
afhentning af storskrald hos Renosyd.  
jeres forening er velkommen til at 
kontakte os og træffe aftaler om stor-
skraldsafhentning.

sådan bliver det til værdi
De ting, vi samler ind, bliver selvfølgelig 
til værdi. Vi samler det hele på genbrugs-
pladsen og sorterer de ting fra, der kan sæl-
ges i en genbrugsbutik. Hvis du ikke ønsker, 
at dine ting skal kunne sælges videre til 
genbrug, skal du give besked om det, når du 
bestiller afhentningen og sætte en tydelig 
mærkning på.

Vi ta'r det store skrald
hvad tager vi med?
• pap

• elektronik

• jern og metal

• Sanitet

• Større brænd-
bart affald, 
f.eks. møbler
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de naturlige værdier
Der er masser af værdi i det, som du sorte-
rer fra i din have. for når ukrudt, grene og 
nedfaldsfrugter bliver omdannet til kom-
post, kan du bruge det til jordforbedring og 
få de ting til at vokse, som du faktisk gerne 
vil nyde i haven.

Hvis du ikke har lyst til selv at kompostere 
dit haveaffald og gerne vil slippe for selv at 
køre det på genbrugspladsen, kan Reno syd 
hente det for dig. bestil en gRatIS behol-
der, som vi tømmer otte gange om året. 
Du betaler blot for tømningen og behand-
lingen. Så sørger vi for at omdanne dit 
haveaffald til den lækreste kompost, som 
du så i øvrigt kan hente ganske gratis på 
vores genbrugspladser.

sådan bestiller du
på renosyd.dk under ”Mine affaldsord-
ninger” kan du tilmelde dig afhentning 

af haveaffald. tilmeldingen gælder for ét 
kalenderår ad gangen og udgiften bliver op-
krævet på en særskilt faktura og koster fra 
375 til 655 kr. om året, alt efter hvor stor en 
container du ønsker. 

det får du
Den beholder, du bestiller, bliver tømt otte 
gange om året. Du finder tømningskalen-
deren på renosyd.dk. tilbuddet om ord-
ningen gælder alle husstande i Renosyds 
område, medmindre der er særligt vanske-
lige tilkørselsforhold til ejendommen.

sådan gør du
poser, sække, jord og sten hører ikke 
hjemme i din haveværdibeholder. Sørg for, 
at rødder og græstørv er banket godt af 
for jord, så beholderen ikke bliver for tung 
til, at vi kan køre med den og tømme den. 
beholderen skal stilles til vej senest kl. 6 
på afhentningsdagen. grene tager vi også 

gerne med, men de skal lægges i bundter 
ved siden af beholderen og må maks. veje 
11 kg og maks. være 1 meter lange. Husk at 
bruge en snor af komposterbart materiale 
til bundterne.

sådan bliver det til værdi
Vi varmekomposterer haveaffaldet til over 
70 grader, hvor smittestoffer som bakte-
rier, ukrudtsfrø, snegle og snegleæg ikke 
kan overleve. tilbage er ren kompost, som 
du kan hente gratis på genbrugspladserne 
eller få leveret i større læs mod betaling. 

Og vi fjerner ukrudt

hvad tager vi med?
• ukrudt

• græs

• blade

• grene og  
hækafklip

• nedfaldsfrugt

• potteplanter 
uden potter og 
skåle
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 renosyd
– dit værdiselskab

renosyd i/s  ·  norgesvej 13  ·  8660 Skanderborg  ·  telefon: 8652 5211  ·  www.renosyd.dk

Vidste du, at Renosyd …
• er værdiselskab for – og ejet af – Odder og Skanderborg kommuner

• betjener 33.000 husstande

• driver fem genbrugspladser i hhv. galten, Hørning, Odder, Ry  
og Skanderborg

• driver kraftvarmeanlægget i Skanderborg, som producerer el 
og varme af det affald, som ikke kan genanvendes

• har 78 dedikerede og dygtige medarbejdere, som vi nu kalder 
værdiagenter

• har en ambition om, at vi og vores kunder skal være de bedste i 
Danmark til at udnytte værdien i det, vi smider ud



InDSaMlIng
af storskrald

storsKrald 

 Odder by & boligforeninger
 Odder land

sorteringsvejledning www.renosyd.dk

Det tageR VI MeD: Det tageR VI Ikke MeD:

Olie og
kemikalierPap

HaveaffaldSanitet

Medicin - 
rester/glas 
og kanyler

Elektronik Bygnings-
afffald

Jern og
metal

Batterier 
og malings-
rester

Brændbart

Hvis du ikke selv kan aflevere storskrald såsom møbler og elektronik på 
genbrugspladsen, så kommer Renosyd og henter det. se i kalenderen, 
hvornår vi kommer til dig. Du skal huske at bestille afhentning senest 
onsdagen før den pågældende dato. se mere om, hvordan du bestil-

ler på renosyd.dk. Bor du i boligforening, så spørg din vicevært, om 
foreningen har en aftale med Renosyd.

bemærK:
Dagrenovation, have-
affald og erhvervs-
affald medtages ikke.

obs:
Maks. vægt pr. sæk: 
20 kg.
bind sækkene til.

august 2013
Ons 7

Ons 14

Ons 21

Ons 28

tor 8

tor 15

tor 22

tor 29

fre 9

fre 16

fre 23

fre 30

Man 5
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tir 6
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juli 2013
Ons 10

Ons 17

Ons 24

Ons 31

tor 11

tor 18

tor 25

fre 12

fre 19

fre 26

Man 8

Man 15 

Man 22

Man 29

tir 9

tir 16

tir 23

tir 30

juni 2013
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september 2013
Ons 4
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fre 6
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fre 27
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Man 9 
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tir 10
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tir 24
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april 2013
Ons 10

Ons 17

Ons 24
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marts 2013
Ons 6

Ons 13

Ons 20

Ons 27

tor 7

tor 14

tor 21

tor 28

fre 8

fre 15

fre 22

fre 29 

Man 4

Man 11 

Man 18

Man 25

tir 5

tir 12

tir 19

tir 26

 Sommerhuse i Odder
 Ry

 Skanderborg
 Hørning

 galten

husK: afhentning af storskrald skal bestilles senest onsdag ugen før afhentning på renosyd.dk eller 8652 5211.

maj 2013
Ons 8

Ons 15

Ons 22

Ons 29

tor 9

tor 16
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oKtober 2013
Ons 9
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Man 21
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tir 29

uge
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november 2013
Ons 6

Ons 13

Ons 20

Ons 27

tor 7

tor 14

tor 21

tor 28

fre 8

fre 15

fre 22

fre 29

Man 4

Man 11 

Man 18

Man 25

tir 5

tir 12

tir 19

tir 26



facebook

renosyd i/s  · telefon: 8652 5211  ·  www.renosyd.dk  ·  www.facebook.com/rsagenten

agenten 
HaR InDtaget  
faCebOOk

StatuS

14 17

IDeeR

52

agenteR

32

MISSIOneR

8

beSkeDeR

følg ham. og hjælp ham.

Det var ikke alle, der var lige 
begejstrede til at begynde med.  
en agent i jakkesæt og Mission 
Mulig, og hvad var nu det for noget 
pjat? Det handler jo om affald!

Men Renosyds Værdiagent er  
blevet et hit, og de færreste er i  
tvivl om, at det handler om at gå  
fra affald til værdi, når de ser ham.  
agenten har gjort Mission Mulig til  
en fælles opgave, og du har hjulpet  
ham – og Renosyd – rigtig godt på vej  
med at gøre affald til værdi.

Så nu skal han videre! Men til hvad?  
I første omgang har han indtaget facebook 
på facebook.com/rsagenten. Her 
kan du følge ham, få tips og svar 
fra ham, Og så kan du komme med 
idéer til hans næste mission.

facebook.com/rsagenten


