
INSPIRATION 
TIL INDRETNING 

AF KØKKENSKABE

Hvis der ikke er plads til at opbevare alle 
fraktioner under køkkenvasken, kan man 
købe poser, som kan indeholde de tørre 
fraktioner som fx plast, metal, papir og glas.

Badeforhængsstænger kan bruges 
til at lave ”hylder”, så en kasse eller 
opvaskebalje kan hænge på dem.  

På den måde kan pladsen øverst i skabet 
udnyttes. 

Hvis pladsen under køkkenvasken er 
trang, kan en skuffe nemt indrettes til 
sortering. 

Brøndby Kommunes Trykkeri

MILJØAFDELINGEN
BRØNDBY KOMMUNE

Brøndby Kommune vil gerne gå forrest for 
det gode initiativ. Det er derfor besluttet 
at indføre en ny løsning for indsamlingen 
af husholdningsaffald fra sommeren 2014. 
Det betyder at borgere i villaer og rækkehu-
se skal til at sortere deres husholdningsaf-
fald på en ny måde fra den 1. juni.
Glas, metal, plast, papir, madaffald og 
restaffald indsamles fremover i tre todelte 
beholdere på 240 liter, mens farligt affald 
skal lægges i en særlig miljøboks. Behol-
derne leveres i foråret.

Her er nogle forskellige forslag til hvordan 
du med simple metoder kan indrette dit 
køkken og/eller bryggers hensigtsmæssigt, 
så du er parat når den nye affaldsløsning 
kommer.

Hvis du har nogle spørgsmål, så er du 
velkommen til at kontakte affaldsteamet i 
Brøndby Kommunes Miljøafdeling 
på tlf. 4328 2828 
eller via E-mail på affald@brondby.dk

Sortering af husholdningsaffald

Du kan sætte en række kurve, kasser eller andre beholdere på hylder i 
et skab eller på gulvet. Poser hænges på radiatoren - det gælder om at 
udnytte ledige pladser.

Du kan også vælge at samle 
alle de tørre affaldstyper (metal, 
glas, papir og plast) i en behol-
der, som eftersorteres ved de 
udendørs affaldsbeholdere.     

Hvis det kniber med 
plads i skabet under 
køkkenvasken, kan 
man vælge at bruge 
et skoskab i stedet. 

Der kan købes 
indsatser til skabene, 
som er opdelt i tre 
rum.



Opvaskebaljen kan nemt bruges som 
opbevaring til opvaskebørster, svampe 
og opvaskemiddel. Se eksemplerne 

Små skruer kan bruges som ophæng til 
biospanden. På den måde kan spanden 
nemt tages af og på.

SMARTE LØSNINGER


