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VÆRDI
beviset

MISSION MULIG
Renosyd er på en mission. Den handler om 
værdi — og vi har brug for dig som agent! 

Side 4

NU får dU Nye 
behOLdere
I løbet af foråret bliver din gamle skraldespand 
skiftet ud med to værdibeholdere – én til emballage 
og én til det andet. Se hvordan og hvorfor. 

Side 6

deT SKer I SKeLLeT
Fra den 1. maj skal du stille dine nye værdibeholdere 
i skellet, den dag vi kommer for at tømme dem. Se 
hvordan du kan gøre det nemt — og nydeligt. 

Side 8
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VÆRDI
velkommen til vÆRDibeviset. VÆRDIBEVISET er et magasin, der handler om det, vi smider væk! Nu tænker du 
måske: Affald. Vi tænker: Værdi! Og den tankegang vil vi rigtig gerne have dig med på, så vi håber, du vil læse videre.

Langt det meste af det, vi kasserer, har nemlig værdi og kan bruges igen og igen. Nogle glas og flasker skal bare vaskes, aluminiumsdåser 
kan smeltes om, papir kan renses og forarbejdes, plastic kan genbruges til fleecetrøjer og isolering af rumstationer... Vi kunne blive ved; 
og det har vi tænkt os at gøre! 

Renosyd er på en mission. Og vi har brug for dig. Vi tror så meget på den, at vi har døbt den mission mulig. Vi vil ændre opfattelsen af det, 
vi smider ud, fra affald til værdi, og vi vil være de bedste i Danmark til at udnytte det!

Det er ikke fordi, vi har noget imod at kalde tingene det, de er. Men vi mener det helt oprigtigt, når vi siger fra affald til værdi. Hvis vi 
sorterer, behandler og udnytter det, vi smider ud, rigtigt, så har det hele værdi. Og så har det selvfølgelig stor værdi for vores børn og 
børnebørn, at vi udnytter værdierne i stedet for at lade dem gå til spilde. Det er deres fremtid og deres ressourcer, det handler om.

Det hele begynder ude hos dig. Ved køkkenvasken, i badeværelset, i garagen. Derfor får alle husstande i Odder og Skanderborg Kommuner 
fra den 1. maj en ekstra beholder til tom emballage, som vi samler ind og finsorterer. Det – og meget mere – kan du læse mere om her i  
VÆRDIBEVISET.

Mission Mulig handler altså om at gå fra affald til værdi. Og den handler om, at vi vil være de 
bedste i Danmark til at sortere, indsamle og udnytte værdierne. Derfor har vi brug for 
dig, og derfor handler VÆRDIBEVISET her både om, hvad Renosyd kan gøre for dig, og 
hvad du kan gøre for, at Mission Mulig bliver en succes. For eksempel ved at sortere 
værdierne endnu bedre, inden vi kommer og henter dem.

Det giver nemlig værdi for os alle sammen.

RENOSyD ER på EN MISSION 
– Og VI HAR BRUg FOR DIg

Annemette Fuglsang
Direktør, Renosyd

Elvin J. Hansen
Bestyrelsesformand, Renosyd
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INDHOLD
mission mUliG
fra affald til værdi
Renosyd er på en mission! Vi vil ændre 
opfattelsen af det, vi smider ud, fra affald 
til værdi. Derfor har vi brug for dig. Side 4

 Har du: 

Får du:

 Har du: 

Får du:

 Har du: 

Får du:
Senest den 1. maj får du to nye beholdere 

i stedet for den gamle skraldesæk eller 

affaldsbeholder — én til emballage og én 

til restaffald. I skemaet på side 7 kan du se, 

hvad du du får i forhold til din nuværende 

løsning. Hvis du ønsker en anden farve, 

størrelse eller særlig tømning, så vælg 

på kuponen bagest i magasinet eller 

missionmulig.dk.

I løbet af foråret — og senest 

den 1. maj — skal du og din hus

stand have nye beholdere. Én til 

emballage (plast, glas og metal), 

og én til resten af din dagrenovation. 

Papirordningen fortsætter uændret, så 

hvis du er tilmeldt den, så vil du frem

over have tre af det, vi nu kalder for vær

dibeholdere. I faktaboksen på side 5 kan 

du se lidt mere om, hvad den nye embal

lagebeholder skal bruges til, og på side 13 

kan du se, hvordan Renosyd sikrer, at dit 

affald — dine værdier — bliver udnyttet, 

hvis du hjælper os ved at sortere dem rig

tigt. Desuden skal beholderne fremover 

stå i skellet til din grund, når vi kommer 

for at tømme dem. Det kan du læse mere om 

på side 8 og 9. 

Den nye ordning betyder farvel til din gamle 

skraldespand. På side 7 kan du se Renosyds 

forslag til, hvilken ny løsning der passer til 

dig. Det indebærer en bestemt størrelse på 

beholderen til restaffald — eller restværdier. 

Beholderen er som udgangspunkt mørkegrå, 

bliver tømt hver 14. dag og skal altså stå i 

skel på tømningsdagen.

Hvis du ønsker andet, f.eks. grøn beholder i 

stedet for grå, en anden størrelse, ugentlig 

tømning, eller at få beholderen hentet et 

andet sted end i skel, så kan du vælge eller 

tilkøbe det ved at udfylde flappen bagest 

i magasinet og sende den til os senest den 

23. januar. Hvis du af helbredsmæssige 

årsager ikke har mulighed for at placere dine 

beholdere i skel, så kontakt os for at høre 

om mulighederne for at blive godkendt til 

standpladsafhentning uden merpris. Hvis 

du bor et sted med fællesløsning, f.eks. en 

boligforening, så kontakt din ejendoms

administrator.  

Nu får 
du nye  

behol dere

HVILKE BEHOLDERE DÆKKER BEDST 

DIT BEHOV? FÅ HJÆLP TIL SVARET PÅ 

DENNE SIDE, OG SEND DET TIL OS

* Priserne er årlige renovationsgebyrer og ekskl. miljøgebyr, som er på kr. 1.125,- inkl. moms.

Restaffald

240 l

Emballage

190 l

Restaffald

240 l

Restaffald

140 l

Emballage

140 l

Restaffald

190 l

Restaffald

sort sæk

Emballage

140 l

14 dages tømning

Korrekt placeret i skel

 kr. 1.033,*

14 dages tømning

Korrekt placeret i skel

 kr. 1.209,*

14 dages tømning

Korrekt placeret i skel

 kr. 2.254,*

Restaffald

400 l

Her kan du se, hvad du automatisk får som standard 

i forhold til din nuværende løsning. Hvis du ønsker en 

anden farve, størrelse eller særlig tømning, så vælg på 

kuponen bagest i magasinet eller missionmulig.dk.
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VIdSTE du, aT 200 aluminiumsdåser kan blive til 1 ny cykelstel?

nU fåR DU nye behol DeRe
Senest den 1. maj får alle husstande to 
nye værdibeholdere i stedet for den gamle 
skraldespand. én til emballage og én til 
resten af din dagrenovation. Side 6

Det skeR i skellet
Fra den 1. maj skal dine nye værdibehold-
ere stå i skellet på tømningsdagen. Se her, 
hvordan du kan gøre, hvis ikke du vil stille 
dem frem på dagen. Side 8

IndsamlIng

af storskrald og haveaffald

StorSkrald 

 Odder By & Boligforeninger

 Odder land

 sommerhuse i Odder

 Ry

 skanderborg

 Hørning

 galten

Haveaffald 

MartS: 
Sted:

Torsdag den 29.  Odder

Fredag den 30.  
skanderborg

april: 
Sted:

Torsdag den 26.  Odder

Fredag den 27.  
skanderborg

Maj: 

Sted:

Onsdag den 30. alle områder

juni: 
Sted:

Fredag den 29.  
alle områder

juli: 

Sted:

mandag den 30.  alle områder

auguSt: 
Sted:

Onsdag den 29. alle områder

Septeber: 
Sted:

Torsdag den 27.  
Odder

Fredag den 28.  
skanderborg

oktober: 
Sted:

mandag den 29.  alle områder

SorteringSvejledning 

www.renosyd.dk/affald-renosyd-henter

deT TageR vI med:

deT TageR vI Ikke med:

Olie og

kemikalier

Pap

Have-affald

Sanitet

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 

samt haveaffald 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 bestiller på renosyd.dk. Bor du i boligforening, så spørg din 

vicevært, om foreningen har en aftale med Renosyd.

beMærk:

dagrenovation 

og erhvervsaffald 

medtages ikke.

obS:
maks. vægt pr. sæk: 

20 kg.

Bind sækkene til.

HuSk: afhtentning af 

storskrald skal bestilles senest 

onsdag ugen før afhentning på 

renosyd.dk eller 8652 5211.

auguSt 
2012

Ons 8

Ons 15

Ons 22

Ons 29

Tor 9

Tor 16

Tor 23

Tor 30

Fre 10

Fre 17

Fre 24

Fre 31

man 6

man 13

man 20

man 27

Tir 7

Tir 14

Tir 21

Tir 28

Uge

32
Uge

33
Uge

34
Uge

35

SepteMber 
2012

Ons 5

Ons 12

Ons 19

Ons 26

Tor 6

Tor 13

Tor 20

Tor 27

Fre 7

Fre 14

Fre 21

Fre 28

man 3

man 10  

man 17

man 24

Tir 4

Tir 11

Tir 18

Tir 25

Uge

36
Uge

37
Uge

38
Uge

39

april 
2012

Ons 4

Ons 11

Ons 18

Ons 25

Tor 5

Tor 12

Tor 19

Tor 26

Fre 6

Fre 13

Fre 20

Fre 27

man 2

man 9

man 16

man 23

Tir 3

Tir 10

Tir 17

Tir 24

Uge

14
Uge

15
Uge

16
Uge

17
Maj 

2012

Ons 9

Ons 16

Ons 23

Ons 30

Tor 10

Tor 17

Tor 24

Tor 31

Fre 11

Fre 18

Fre 25

man 7

man 14  

man 21

man 28

Tir 8

Tir 15

Tir 22

Tir 29

Uge

19
Uge

20
Uge

21
Uge

22

juni 

2012

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

Uge

23
Uge

24
Uge

25
Uge

26

man 11  

man 18

man 25

Tir 5

Tir 12

Tir 19

Tir 26

Uge

27
Uge

28
Uge

29
Uge

30

juli 

2012

Ons 4

Ons 11

Ons 18

Ons 25

Tor 5

Tor 12

Tor 19

Tor 26

Fre 6

Fre 13

Fre 20

Fre 27

man 2

man 9  

man 16

man 23

Tir 3

Tir 10

Tir 17

Tir 24

Uge

45
Uge

46
Uge

47
Uge

48

noveMber 
2012

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

man 12  

man 19

man 26

Tir 6

Tir 13

Tir 20

Tir 27

Uge

40
Uge

41
Uge

42
Uge

43

oktober 
2012

Ons 3

Ons 10

Ons 17

Ons 24

Tor 4

Tor 11

Tor 18

Tor 25

Fre 5

Fre 12

Fre 19

Fre 26

man 1

man 8  

man 15

man 22

Tir 2 

Tir 9

Tir 16

Tir 23

Uge

10
Uge

11
Uge

12
Uge

13

MartS 
2012

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

man 12  

man 19

man 26

Tir 6

Tir 13

Tir 20

Tir 27
stoRskRAlD oG hAveAffAlD?
Hvis du ikke selv kan aflevere storskrald 
såsom møbler og elektronik samt have-
affald på genbrugspladsen, så kommer 
Renosyd og henter det. Se i kalenderen, 
hvornår vi kommer til dig. Side 10

På meD PiGGene, PAlle
Det er hårdt arbejde at samle det ind, som 
vi andre smider ud. Alligevel er der ikke 
langt mellem smil og venlige bemærk-
ninger. Selvom man har travlt, kan man jo 
godt være venlig. Side 11

GenbRUGsPlADseRne
Du er mere end velkommen på Rernosyds 
fem genbrugspladser.Her kan du aflevere 
de værdier, som ikke kan være i dine egne 
værdibeholdere til emballage og dagreno-
vation. Side 12

fRA AffAlD til vÆRDi
Sådan skaber du værdi, når du sorterer, 
og sådan sikrer Renosyd, at din indsats 
betaler sig. Se hvad der sker, med det du 
smider ud. Side 13

DRenGene hAR styR På 
vÆRDiPAPiReRne
Det kræver sin papirdreng at gå mellem 12 
og 17 kilometer for at tømme 400 tunge 
papirbeholdere på én dag. Mød to af dem, 
der gør det. Side 15
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Renosyd er på en mission! Vi vil ændre op-
fattelsen af det, vi smider ud, fra affald til 
værdi. Og vi vil være de bedste i Danmark 
til at sortere, indsamle og udnytte værdi-
erne. Derfor har vi brug for dig. 

missionen er i gang
Som med enhver mission, så er målet klart: 
Affald er værdi, og det vil vi være de bedste 
til at udnytte. Men vejen til målet kan al-
drig tegnes på forhånd. Tænk bare på, hvor 
mange uforudsete hændelser James Bond 
kommer ud for på sine missioner. 

Men vi har faktisk allerede taget de første 
skridt, og her i VÆRDIBEVISET fortæller vi 
om de seneste nye muligheder, du har for 
at deltage i missionen og gøre dit affald til 
værdi for os alle sammen. Så fra nu af er 
Renosyd ikke længere dit affaldsselskab. 
Vi er dit værdiselskab.

Renosyds papirordning, som du kan læse 
mere om på side 14 og 15 her i magasinet, 
er et godt eksempel på et værdi-tiltag, der 
allerede eksisterer og fungerer. Alle hus-
stande i Odder og Skanderborg Kommuner 
har mulighed for at have en papirbeholder, 
som vi tømmer en gang om måneden i 
byerne og hver anden måned på landet. 
Dermed behøver du ikke, som i mange 
andre områder i Danmark, at køre på gen-
brugspladsen eller til miljøstationen med 
dine aviser, reklamer og ugeblade. 

Hvis du ikke er tilmeldt papir-
ordningen kan du gøre det 
på missionmulig.dk eller 
ved at ringe til os. Du 
kan også bruge kuponen 
bagerst i magasinet her, 
hvor du i øvrigt også kan 
vælge, hvilken størrelse vær-
dibeholder (tidligere kendt som din 
skraldespand eller affaldsbeholder), 
du vil have til din dagrenovation.

Det er vigtigt. Det er udfordrende. Det er muligt!
Velkommen til

MISSION MULIg BEgyNDER UDE HOS 
DIg. MED EN gOD SORTERINg Og MED AT 
STILLE VÆRDIERNE FREM, Så VI NEMT 
KAN HENTE DEM. TAK FOR HJÆLpEN!

Senest den 23. januar 
skal alle husstande i Odder og Skander-
borg Kommuner vælge nye beholdere til 
restaffald og emballage, men kun hvis du 
har ønsker udover standardløsningen 
(se mere side 6).

Fra den 1. marts til den 30. april 
leverer Renosyd de nye beholdere til 
33.000 husstande. Udover den valgte 
beholder til dagrenovation, får hver hus-
stand en beholder til emballage, og mange 
har allerede én til papir (se mere side 6).

Den 1. maj 
træder den nye ordning i kraft. Det 
betyder blandt andet, at beholderne skal 
stå i skellet til grunden den dag, de skal 
tømmes (se mere side 8 og 9).

RENOSyD  |  VÆRDIBEVISET  |  SIDE 4



mission mulig 
på nettet

www.missionmulig.dk

www.fraaffaldtilværdi.dk

og så videre
Og nu giver vi dig endnu en mulighed. Når 
du fra den 1. maj får nye beholdere til dag-
renovation, så får du samtidig en beholder 
til brugt og skyllet emballage. I fakta-
boksen her på siden kan du se en række 
eksempler på, hvad den nye værdibeholder 
må bruges til.

Det kan måske virke underligt, at du må 
smide forskellige slags emballage i den 
samme beholder. Men bare rolig – det gi-
ver værdi. Når du har skyllet syltetøjsglas, 
konservesdåser og plastflasker og smidt 
dem i beholderen, så henter og finsorterer 
vi dem. på den måde kan de genbruges 
mange gange.

følg mission mulig på nettet
Hvis du er i tvivl om, hvad det nytter, så se 
nogle af de små eksempler her i magasinet 
på, hvad en rigtig sortering kan betyde for 
udnyttelse af de værdier, vi kasserer. Vi vil 
også holde dig løbende opdateret på, hvor-
dan missionen forløber og give dig ny viden 
og gode eksempler på genbrug. Det sker 
først og fremmest på nettet, og du kan se 
præcist hvor i faktaboksen her på siden.  

mission mulig – hvis vi hjælpes ad 
Fra den 1. maj vil vi bede dig om at gøre 
en ekstra indsats ved at sørge for, at dine 
beholdere står ved fortovet, i skellet til 
grunden, den dag, vi kommer for at tømme 
dem. Den ændring er nødvendig af to 
årsager: Dels for at forbedre arbejds - 
miljøet for skraldemændene – vores værdi-
agenter, dels for at gøre indsamlingen 
mere effektiv.

Mission Mulig begynder altså ude hos dig – 
ved køkkenvasken og alle de andre steder, 
hvor du smider de ting væk, som du ikke 
selv kan bruge mere. Hvis du gør det nemt 
for os ved at sortere tingene endnu bedre, 
inden vi kommer og henter dem, så sørger 
vi for, at de bliver udnyttet bedst muligt. 
Sådan kan vi sammen gøre affald til værdi 
– og gøre en forskel.  

Den nye emballagebeholder
kan bruges til skyllet metal-, glas- og plastemballage, for 
eksempel:

•	 Konservesdåser samt øl- og sodavandsdåser
•	 Vinflasker og syltetøjsglas 
•	 plastflasker f.eks fra eddike og shampoo

Målet med denne del af Mission Mulig er at indsamle 49 kg 
plast, 13 kg metal og 63 kg glas fra hver husstand om året. Det 
vil svare til, at vi får mulighed for at genbruge hele 80 pct. af 
den emballage, vi smider ud.
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Senest den 1. maj får du to nye beholdere 
i stedet for den gamle skraldesæk eller 
affaldsbeholder — én til emballage og én 
til restaffald. I skemaet på side 7 kan du se, 
hvad du du får i forhold til din nuværende 
løsning. Hvis du ønsker en anden farve, 
størrelse eller særlig tømning, så vælg 
på kuponen bagest i magasinet eller 

missionmulig.dk.

I løbet af foråret — og senest 
den 1. maj — skal du og din hus-
stand have nye beholdere. én til 

emballage (plast, glas og metal), 
og én til resten af din dagrenovation. 
papirordningen fortsætter uændret, så 
hvis du er tilmeldt den, så vil du frem-
over have tre af det, vi nu kalder for vær-
dibeholdere. I faktaboksen på side 5 kan 
du se lidt mere om, hvad den nye embal-
lagebeholder skal bruges til, og på side 13 
kan du se, hvordan Renosyd sikrer, at dit 
affald — dine værdier — bliver udnyttet, 
hvis du hjælper os ved at sortere dem rig-
tigt. Desuden skal beholderne fremover 
stå i skellet til din grund, når vi kommer 

for at tømme dem. Det kan du læse mere om 
på side 8 og 9. 

Den nye ordning betyder farvel til din gamle 
skraldespand. på side 7 kan du se Renosyds 
forslag til, hvilken ny løsning der passer til 
dig. Det indebærer en bestemt størrelse på 
beholderen til restaffald — eller restværdier. 
Beholderen er som udgangspunkt mørkegrå, 
bliver tømt hver 14. dag og skal altså stå i 
skel på tømningsdagen.

Hvis du ønsker andet, f.eks. grøn beholder i 
stedet for grå, en anden størrelse, ugentlig 
tømning, eller at få beholderen hentet et 
andet sted end i skel, så kan du vælge eller 
tilkøbe det ved at udfylde flappen bagest 
i magasinet og sende den til os senest den 
23. januar. Hvis du af helbredsmæssige 
årsager ikke har mulighed for at placere dine 
beholdere i skel, så kontakt os for at høre 
om mulighederne for at blive godkendt til 
standpladsafhentning uden merpris. Hvis 
du bor et sted med fællesløsning, f.eks. en 
boligforening, så kontakt din ejendoms-
administrator.  

Nu får 
du nye  
behol dere

HVILKE BEHOLDERE DÆKKER BEDST 
DIT BEHOV? Få HJÆLp TIL SVARET på 
DENNE SIDE, Og SEND DET TIL OS

RENOSyD  |  VÆRDIBEVISET  |  SIDE 6 viDste DU, At 200 aluminiumsdåser kan blive til 1 ny cykelstel?



 hAR DU: fåR DU:

 hAR DU: fåR DU:

 hAR DU: fåR DU:

* Priserne er årlige renovationsgebyrer og ekskl. miljøgebyr, som er på kr. 1.125,- inkl. moms.

Restaffald
240 l

Emballage
190 l

Restaffald
240 l

Restaffald
140 l

Emballage
140 l

Restaffald
190 l

Restaffald
sort sæk

Emballage
140 l

14 dages tømning
Korrekt placeret i skel

 kr. 1.033,-*

14 dages tømning
Korrekt placeret i skel

 kr. 1.209,-*

14 dages tømning
Korrekt placeret i skel

 kr. 2.254,-*
Restaffald

400 l

Her kan du se, hvad du automatisk får som standard i 
forhold til din nuværende løsning. Hvis du ønsker en anden 
farve, størrelse eller særlig tømning, så vælg på kuponen 
bagest i magasinet eller missionmulig.dk.
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Når vi den 1. maj siger farvel til den gamle 
skraldesæk og goddag til de nye værdi-
beholdere, så vil vi bede dig om hjælp. 
Af hensyn til renovatøren — som også er 
vores værdiagenter — og deres arbejdsmiljø 

skal beholderne nemlig stå ved fortovet 
eller vejen — i skel, som det hedder, når vi 
kommer for at tømme dem. 

Det er helt op til dig, om du vil have behol-
derne stående ved huset til daglig og stille 
dem frem på tømningsdagen, eller om du 
vil lave en fast plads i skellet, som eksem-
plerne her på siderne viser. Du kan tilmelde 
dig en SMS-tjeneste, der minder dig om at 
stille beholderne frem dagen før tøming.

Hvis du vælger at lave en fast plads i skel-
let som vist på her på siderne, så husk, at:

•	 pladsen skal være i skel mod vejen.
•	 håndtagene skal vende udad.
•	 underlaget skal være fast (fliser, asfalt 

eller beton), plant og uden trin.
•	 beholderne skal være frit tilgængelig og 

ikke gemt bag døre eller låger.
•	 der skal være mindst 10 cm mellem be-

holderne og mindst 2 m frihøjde over.

Afhentning af beholderne i skellet er en 
del af Renosyds standardløsning (se også 
side 6). Hvis Renosyd vurderer, at det ikke 
kan lade sig gøre — f.eks. på visse kotelet-
grunde, så henter vi på den nærmest mulige 
placering på grunden uden merpris. Det 
samme gælder, hvis din kommune vurderer, 
at du på grund af helbred eller handicap ikke 
kan placere beholderne i skel. Hvis du af an-
dre årsager ønsker afhentning et andet sted 
på grunden end i skel, så kan du bestille 
dette mod ekstra betaling på flappen ba-

gest i magasinet.Du kan se flere eksempler 
og finde flere oplysninger på renosyd.dk.

placeringen af beholderne på landejen-
domme skal som hovedregel følge de nye 
retningslinjer for placering af postkassen. Er 
du i tvivl, så kontakt Renosyd.

Tak for din hjælp!  

MISSION MULIg BEgyNDER UDE HOS 
DIg. MED EN gOD SORTERINg Og MED AT 
STILLE VÆRDIERNE FREM, Så VI NEMT 
KAN HENTE DEM. TAK FOR HJÆLpEN!

DET SKER I SKELLET
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Fra den 1. maj skal dine nye 
værdibeholdere stå i skellet, den 
dag vi kommer for at tømme 
dem. Her på siderne kan du se 
eksempler på, hvordan du kan 
placere dem, hvis ikke du vil stille 
dem frem på selve dagen.

SKEL



DET SKER I SKELLET

Renosyd 
værdibeholder

400 l
117 x 82 x 78 cm
(h x b x d)

Renosyd 
værdibeholder

240 l
107 x 58 x 73 cm
(h x b x d)

Renosyd 
værdibeholder

190 l
107 x 55 x 69 cm
(h x b x d)

Renosyd 
værdibeholder

140 l
107 x 48 x 54 cm
(h x b x d)
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SKEL



INDSAMLINg
af storskrald og haveaffald

stoRskRAlD 

 Odder By & Boligforeninger
 Odder Land
 Sommerhuse i Odder
 Ry
 Skanderborg
 Hørning
 galten

hAveAffAlD 

mARts: steD:
Torsdag den 29.  Odder
Fredag den 30.  Skanderborg

APRil: steD:
Torsdag den 26.  Odder
Fredag den 27.  Skanderborg

mAj: steD:
Onsdag den 30. Alle områder

jUni: steD:
Fredag den 29.  Alle områder

jUli: steD:
Mandag den 30.  Alle områder

AUGUst: steD:
Onsdag den 29. Alle områder

sePtebeR: steD:
Torsdag den 27.  Odder
Fredag den 28.  Skanderborg

oktobeR: steD:
Mandag den 29.  Alle områder

soRteRinGsvejleDninG www.renosyd.dk/affald-renosyd-henter

DET TAgER VI MED: DET TAgER VI IKKE MED:

olie og
kemikalierPap

Have-affaldSanitet

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

bemÆRk:
Dagrenovation 
og erhvervsaffald 
medtages ikke.

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

hUsk: Afhtentning af 

storskrald skal bestilles senest 

onsdag ugen før afhentning på 

renosyd.dk eller 8652 5211.

AUGUst 2012
Ons 8

Ons 15

Ons 22

Ons 29

Tor 9

Tor 16

Tor 23

Tor 30

Fre 10

Fre 17

Fre 24

Fre 31

Man 6

Man 13

Man 20

Man 27

Tir 7

Tir 14

Tir 21

Tir 28

UgE

32
UgE

33
UgE

34
UgE

35

sePtembeR 2012
Ons 5

Ons 12

Ons 19

Ons 26

Tor 6

Tor 13

Tor 20

Tor 27

Fre 7

Fre 14

Fre 21

Fre 28

Man 3

Man 10  

Man 17

Man 24

Tir 4

Tir 11

Tir 18

Tir 25

UgE

36
UgE

37
UgE

38
UgE

39

APRil 2012
Ons 4

Ons 11

Ons 18

Ons 25

Tor 5

Tor 12

Tor 19

Tor 26

Fre 6

Fre 13

Fre 20

Fre 27

Man 2

Man 9

Man 16

Man 23

Tir 3

Tir 10

Tir 17

Tir 24

UgE

14
UgE

15
UgE

16
UgE

17

mAj 2012
Ons 9

Ons 16

Ons 23

Ons 30

Tor 10

Tor 17

Tor 24

Tor 31

Fre 11

Fre 18

Fre 25

Man 7

Man 14  

Man 21

Man 28

Tir 8

Tir 15

Tir 22

Tir 29

UgE

19
UgE

20
UgE

21
UgE

22

jUni 2012
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 4UgE

23
UgE

24
UgE

25
UgE

26

Man 11  

Man 18

Man 25

Tir 5

Tir 12

Tir 19

Tir 26

UgE

27
UgE

28
UgE

29
UgE

30

jUli 2012
Ons 4

Ons 11

Ons 18

Ons 25

Tor 5

Tor 12

Tor 19

Tor 26

Fre 6

Fre 13

Fre 20

Fre 27

Man 2

Man 9  

Man 16

Man 23

Tir 3

Tir 10

Tir 17

Tir 24

UgE

45
UgE

46
UgE

47
UgE

48

novembeR 2012
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

Man 12  

Man 19

Man 26

Tir 6

Tir 13

Tir 20

Tir 27

UgE

40
UgE

41
UgE

42
UgE

43

oktobeR 2012
Ons 3

Ons 10

Ons 17

Ons 24

Tor 4

Tor 11

Tor 18

Tor 25

Fre 5

Fre 12

Fre 19

Fre 26

Man 1

Man 8  

Man 15

Man 22

Tir 2 

Tir 9

Tir 16

Tir 23

UgE

10
UgE

11
UgE

12
UgE

13

mARts 2012
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

Man 12  

Man 19

Man 26

Tir 6

Tir 13

Tir 20

Tir 27



Solen slider sig langsomt op over hus-
tagene på Drosselvej i Skanderborg, og det 
er bidende koldt. Men hverken palle Larsen 
Mangor eller hans makker Morten Leth- 
Andersen har nogen problemer med at 
holde varmen. De suser fra højre til venstre 
på den stille villavej og henter sække og be-
holdere med alt det, som folk har smidt ud i 
den uge, der er gået, siden de var her sidst.

Der er fart på de to skraldemænd, og det er 
hårdt arbejde, men langt det meste foregår 
med smil og jævnlige kække bemærkninger 
kollegerne imellem. Også da temperaturen 
tager et dyk samtidig med solopgangen.

”Så er det på med piggene,” råber palle, og 
de trækker skridsikre såler uden på arbejds-
skoene. pludselig er det ikke bare koldt, 
men også spejlglat.

nu skal beholderne til skel
”Er de på ferie inde ved siden af? spørger 
palle den venlige ældre herre i nr. 9, som hjæl-
per med at slæbe et par småting ned til bilen.

”Nej, spanden står omme bagved,” svarer 
han, og palle er allerede på vej om bag nr. 7.

Men fra den 1. maj er det slut. Fra den dato 
skal alle beholdere stå ude ved fortovet – i 
skel, som det hedder – på tømningsdagen. 
Nøjagtig ligesom postkassen har skullet det 
siden årsskiftet. Og der kommer endda en 
ny beholder til emballageaffald.

”Det bliver selvfølgelig en omvæltning både 
for kunderne og for os. Men der er allerede 
mange, der er rigtig flinke ved os og gerne 
vil hjælpe,” siger palle og håber, at det også 
er tilfældet, når de nye regler træder i kraft. 
Den nye ordning skal blandt andet gøre 
arbejdsmiljøet bedre for skraldemændene.

indpakning og glatføre-varsel
Og selvom både palle og makkeren Morten 
roser de flinke kunder, så er der alligevel 
nogle ting, som mange godt kan gøre lidt 
bedre – også for deres egen skyld.

”Det er rigtig godt, når folk husker at lukke 
poserne, inden de smider dem i beholderen. 
Det er ikke rart at skulle have fingre i alt 
fra karrysovs til kattegrus på en almindelig 
arbejdsdag, hvis noget for eksempel falder 
ved siden af,” siger Morten, og palle tilføjer, 
at rester, der ikke er pakket ordentligt ind 

sætter sig i beholderne og med tiden kom-
mer til at lugte rigtig grimt.

”pas på, det er glat,” råber palle pludselig 
til en cyklist, der suser forbi bilen, mens en 
flok dagplejebørn bag en hæk vinker til de 
to skraldemænd. Cyklisten sætter farten 
ned og drejer forsigtigt, mens palle sender 
hende et smil og et anerkendende nik. 
Selvom man har travlt, kan man jo godt 
være venlig.  

”pAS på , DET ER gLAT.” 
SELVOM MAN HAR TRAVLT, KAN MAN 

JO gODT VÆRE VENLIg.

Det er hårdt arbejde at samle det ind, som vi andre 
smider ud. Alligevel er der ikke langt mellem smil 
og venlige bemærkninger.

På Med
PIGGeNe,
PaLLe  
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Du er mere end velkommen på genbrugs-
pladserne. Her kan du aflevere de værdier, 
som ikke kan være i dine egne værdi-
beholdere til emballage og dagrenovation. 
Du kan for eksempel aflevere grene og 
andet fra haven, murbrokker, møbler, pap 
og så videre.

Du kan også aflevere det, der skal behand-
les som farligt affald. Selv noget af det har 
værdi. For eksempel kan batterier, spild-
olie og elektronik genanvendes i stor stil, 
hvis vi sorterer og håndterer det rigtigt.

Se mere om farligt affald og om de fem 
genbrugspladser i Renosyds område på 
renosyd.dk.

på hjemmesiden kan du også finde en 
grundig vejledning til, hvordan du sorterer 
værdierne, inden du kører på genbrugs-
pladsen for at aflevere dem. Det er med til 
at sikre, at vi får det optimale ud af det, vi 
kasserer. Fra affald til værdi!  

gENBRUgSpLADSERNE
Skanderborg 
Genbrugsplads
Norgesvej 11, 
8660 Skanderborg

åbningstider:
Mandag - Fredag  . .  12.00 -18.00
Lørdag - Søndag  . .  09.00-16.00
Helligdage  . . . . . . . . . . . . . . .  Lukket

Hørning 
Genbrugsplads
Nydamsvej 20, 
8362 Hørning

åbningstider:
Mandag - Fredag  . .  12.00 -18.00
Lørdag  . . . . . . . . . . . .  09.00-16.00
Søn- og helligdage  . . . . . .  Lukket

Ry 
Genbrugsplads
Bakkelyvej 5, 
8680 Ry

åbningstider:
Mandag - Fredag  . .  12.00 -18.00
Lørdag  . . . . . . . . . . . .  09.00-16.00
Søn- og helligdage  . . . . . .  Lukket

odder 
Genbrugsplads
Skovdalsvej 26 A, 
8300 Odder

åbningstider:
Mandag - Fredag  . .  12.00 -18.00
Lørdag - Søndag  . .  09.00-16.00
Helligdage  . . . . . . . . . . . . . . .  Lukket

Galten 
Genbrugsplads
Hjaltevej 24, Skovby,
8464 galten

åbningstider:
Mandag - Fredag  . .  12.00 -18.00
Lørdag  . . . . . . . . . . . .  09.00-16.00
Søn- og helligdage  . . . . . .  Lukket
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Hvis vi skal lykkes med at ændre affald til 
værdi, så kræver det først og fremmest en 
god sortering ude hos dig. Derfor har vi brug 
for dig som agent på Mission Mulig.

 
Fra den 1. maj vil vi bede dig om at gøre 
en ekstra indsats, når du smider noget ud 
derhjemme. Faktisk vil vi gerne rekrut-
tere dig som agent til Mission Mulig, der jo 
handler om at gå fra affald til værdi og om 
at blive de bedste i Danmark til at sortere, 
indsamle og udnytte værdien i det, vi 
smider ud.

Derfor er din nye emballagespand vigtig. 
Den vil vi bede dig om at bruge til embal-
lage af plast, glas og metal, når du har 
skyllet det. Og bare rolig. Vi finsorterer 
emballage-værdierne, når vi har hentet 
dem hos dig, så glas og flasker kan bruges 
igen, dåser kan smeltes om og måske blive 
til nye cykler og plast kan blive til gulv-
tæpper og andre tekstiler. Det er at gå fra 
affald til værdi!

Processen hos Renosyd
Vi henter selvfølgelig også stadig dit rest-
affald. Og selvom vi er vant til at kalde det 
restaffald, så tøver vi heller ikke med at 
omdøbe det til værdi. Det bruger vi nemlig 
i forbrændingen på Renosyds kraftvar-
meanlæg, hvor restaffaldet bliver til el og 
fjernvarme, som skaber værdi hos dig.

Hvis du oven i købet er tilmeldt Renosyds 
papirordning, så bidrager du ekstra meget 
til at udnytte værdierne i det, vi smider ud. 

Tak for din indsats!  

SåDAN SKABER DU VÆRDI NåR DU 
SORTERER, Og SåDAN SIKRER RENOSyD 
AT DIN INDSATS BETALER SIg.

FRA AFFALD TIL VÆRDI

RENOVATØR

REST-
AFFALD

GENBRUG

METAL

METAL
GLAS
PLAST

GLAS PLAST

Du kommer 
emballager i 
beholderen

Du kommer 
affald i 
beholderen

Vi henter det

… og bliver til 
el og varme

Det køres til 
forbrænding på 
Renosyds kraft-
varmeanlæg

Det køres til 
sorteringsanlæg

Det sendes til 
genanvendelse 
og bliver til nye 
produkter

Renovatøren 
henter det
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Renosyd har en lille gruppe af ansatte med 
usædvanligt mange kilometer i benene. 
Papirdrengene sørger for, at de husstande 
i Skanderborg og Odder, som har en 
beholder til aviser, reklamer, ugeblade og 
andet rent papir, får tømt den en gang om 
måneden i byerne og hver anden måned 
på landet. I Hørning er der mange, der har 
valgt papirbeholderen, så Torben Bang 
og Michael Svane har ikke langt mellem 
kunderne, da vi møder dem i ét af byens 
villakvarterer.

”Det er et rigtig godt job. Vi er ansat i et 
firma, som tager sig godt af sine medar-
bejdere, og vi har rigtig mange gode kunder 
og gode oplevelser hver dag,” konstaterer 
Torben.

service frem for alt
Torben og makkeren Michael sætter en 
ære i deres job. Hvis nogen skulle være 
i tvivl, kan de bare se på den hvide bil – 
værditransporten. Den ser ud som ny, men 
er fire år gammel.

”Vi er jo Renosyds ansigt udadtil, så det er 
vigtigt, at tingene er i orden,” siger Torben.

Og det er vigtigt, at kunderne får en god 
behandling.

”papirordningen er noget, kunderne køber 
ekstra. Derfor skal de selvfølgelig have en 
god service,” forklarer Torben.

Ligesom de øvrige papirdrenge hænger han 
sig derfor heller ikke i en meter fra eller til, 

Drengene har styr på 
værdipapirerne
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når beholderne skal hentes og tømmes, og 
vejret er aldrig – eller i hvert fald stort set 
aldrig – en hindring.

”Vi bruger den tid, der skal til – også når 
sne og is gør det vanskeligt at komme 
frem,” fortæller Torben, der har prøvet at 
sidde fast i sneen under en tur på ruten.

De går mellem 12 og 17 km hver eneste dag, 
og papirbeholderne kan være tunge som et 
ondt år.

”Forleden dag var der en kunde, som 
vist havde ryddet ud i flere års oplag af 
Illustreret Videnskab. Beholderen var helt 
fyldt med blade, og så er den altså tung at 
skubbe rundt med,” griner Torben – ikke 
desto mindre.

ny ordning skal nok blive en succes
De to papirdrenge er glade for, at så mange 
kunder har valgt deres papirordning til. 
Det hjælper alt sammen med at gøre en 
forskel, når papiret bliver sorteret fra alt 
det andet, vi smider ud, og værdien i det 
brugte papir dermed kan udnyttes fuldt 
ud. De har da også – stort set – kun ros til 
kunderne:

”Der er mange, der er rigtig gode. Og der 
er nogle, der kunne blive lidt bedre,” siger 

Torben med henvisning til, at papirbehol-
deren ikke altid kun indeholder papirer, 
men nogle gange også bleer og andet 
”godt”. Men Torben er diplomat med stort 
D og Renosyd med stort R, så han siger 
det pænt.

Torben og Michael er spændte på, hvad de 
ændringer, der fra den 1. maj betyder, at 
deres kunder får flere beholdere, kommer 
til at betyde.

”Der bliver selvfølgelig en periode, hvor 
folk lige skal vænne sig til det, men det 
skal nok blive godt,” vurderer Michael.

Han har netop talt med en kunde, der med 
egne ord ligefrem var ”henrykt” over, at 
der nu blev mulighed for at sortere endnu 
bedre.

”Og så gør det jo en forskel, når vi hjæl-
per hinanden med at sortere og udnytte 
værdien i det, vi smider væk” siger Torben, 
inden han sætter sig ind bag rattet, og 
Michael stiger op bag på bilen. Videre på 
ruten for at indsamle tonsvis af værdi-
papirer.  

DET KRÆVER SIN pApIRDRENg 
AT gå MELLEM 12 Og 17 KILOMETER 
FOR AT TøMME 400 TUNgE 
pApIRBEHOLDERE på éN DAg. 

fuld af værdi!

Hvis du bor i Odder og 
Skan derborg Kommuner og skal 
havegadefest, fødselsdag eller et andet 
arrangement, så er der nu mulighed for at 
leje Teddy, den syngende værdibeholder. Den 
spiller en melodi eller kommer med en sjov 
bemærkning, hver gang låget lettes. Bestil på 
www.renosyd.dk

SøgES

 Kontakt

Er du vicevært, ejendomsadministra-
tor, formand i en grundejerforening 
eller lignende? Så har Renosyd og 
Mission Mulig særligt brug for dig! 
Vi tilbyder dig hjælp til indretning og 
skiltning på jeres sorteringsplads eller 
lignende i boligforeningen og på vil-
lavejen, og vi hjælper også gerne med 
at etablere en fællesløsning. Se mere 
på renosyd.dk eller kontakt os på tlf. 
86 52 52 11 og hør, hvordan vi kan 
hjælpe dig med at gøre affald til værdi.

Norgesvej 13  ·  8660 Skanderborg
Telefon: 8652 5211  ·   www.renosyd.dk

v ice vÆRt eR oG 
ADministRAtoReR
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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 Skander-
borg, som producerer el og varme af det 
affald, som ikke kan genanvendes

•	 har 78 dedikerede og dygtige medarbej-
dere, som vi nu kalder værdiagenter

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

•	 tilbyder at hente papir, aviser, ugeblade 
og reklamer hjemmes hos dig. Tilmeld dig 
på missionmulig.dk eller kuponen her i 
magasinet.

•	 er et af de få selskaber i Danmark, der fra 
den 1. maj 2012 finsorterer emballage-
affald efter kundernes grovsortering

•	 har et motto, der hedder fra affald til 
værdi

•	 derfor som det første affaldsselskab 
i Danmark er gået over til at kalde sig 
værdiselskab


