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By- og Udviklingsforvaltningen

Redux – Affald og Genbrug

Telefon 7979 7100

redux@kolding.dk

Indgang
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Ta’ med hjem
Skiltet viser, hvor du kan 
aflevere brugbare ting, som 
andre kan bruge efter dig. Og 
at du kan være heldig at finde 
det, du mangler.

Ta’ ting med hjem fra genbrugspladsen
På Kolding Nord Genbrugsplads må du tage 
næsten alt med hjem, som andre borgere har 
afleveret. Når ting gives videre fra borger til 
borger, medvirker det til et mindre forbrug af 
råstoffer og energi til at lave nye ting. 

Læg mærke til skiltene rundt omkring på 
pladsen, som fortæller, hvilke ting og materialer 
affald du må tage med hjem, og hvilke du ikke 
må fjerne fra pladsen. Du må kun tage ting 
op af en container, hvis du kan nå dem med 
begge ben på jorden.

Må ikke tages med hjem
 Skiltet viser, hvilke materialer 
eller ting du ikke må tage 
med hjem. Enten fordi  
materialet kan være til fare 
for mennesker og miljø, eller 
fordi der er risiko for, at du 
kommer til skade. 

Husk
• at parkere bilen i en P-bås, så spærrer  

du ikke vejen for andre.
• at holde god orden – både når du  

afleverer og henter ting på genbrugs-
pladsen. 

• at rydde op efter dig. Du kan låne red-
skaber på pladsen.

• at du naturligvis ikke må tage ting fra andre 
borgeres biler eller trailere.

TAʼ MED HJEM
MÅ IKKE TAGES 

MED HJEM

Genbrug 24-7
Vidste du, at du kan få 
adgang til genbrugs-
pladsen hele døgnet året 
rundt?

Tilmeld dig Genbrug 
24-7 på kolding.dk/ 
genbrug247, og brug  
appen Affald Kolding, når 
du skal åbne bommen.


