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Kære boligselskab/vicevært 
 
 
Snart vil der i jeres etageejendom ske ændringer på affaldsområdet. Læs her 
hvilke ændringer. 
  
 
Ændringer for etageboliger i 2022:  
 

• Mad- og drikkekartoner skal sorteres med plastaffald 
• Glas skal afleveres i glaskuber 
• Tekstilaffald skal sorteres fra 

 
Mad- og drikkekartoner 
Sortering af mad- og drikkekartoner vil blive indført i etageejendomme fra juli 
2022. Mad- og drikkekartoner skal sorteres sammen med plast og der vil i 
den forbindelse komme nye klistermærker på jeres plastbeholdere. Mad- og 
drikkekartonerne kan med fordel foldes sammen inden de kommer i 
beholderen, så de optager mindre plads. 
 
Vi kender desværre ikke den præcise dato for, hvornår vi kommer til netop 
jeres afdeling. Vi starter i den ene ende af byen med at sætte nye 
klistermærker på jeres plastbeholder, og arbejder os igennem alle 
etageejendomme, så hurtigt vi kan. Vi er bl.a. afhængige af vejret, fordi 
klistermærkerne ikke kan klæbe, hvis de sættes på i regnvejr, og det er med 
til at gøre tidsplanen lidt uforudsigelig. 
 
Informationsplakat 
Vedhæftet dette brev er en plakat, der er tiltænkt at skulle hænges op rundt 
omkring i jeres ejendom – enten i opgangene, ved affaldsrummet eller hvor I 
mener det giver mening i forhold til jeres ejendom. Plakaterne informerer 
beboerne om, at de nu skal til at sortere mad- og drikkekartoner sammen 
med plast. Plakaterne kan printes på almindeligt papir og i den størrelse, som 
I ønsker. 
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Hvidovre Kommune 
Høvedstensvej 21 
2650 Hvidovre 
 
Center for Trafik og Ejendomme 
Vej og Park 
Affald og Genbrug 
 
Afd. telefon: 3639 3639 
 
E-mail: affald@hvidovre.dk 
www.hvidovre.dk/affald  
 
Sagsnr.: 22/10871 
Doknr.: 128871/22 
 
Dato: 23. juni 2022 
 
Telefonisk henvendelse: 
Mandag-onsdag: 09:00-13.30 
Torsdag:               11.00-15.00 
Fredag: 09:00-11.30 
 
Personlig henvendelse 
Kun efter aftale 
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Glaskuber 
De etageejendomme, der har glasbeholdere på 2 hjul, vil få deres beholdere 
fjernet i juli måned. Fremover skal glas nemlig afleveres i de glaskuber, der 
er sat op rundt omkring i Hvidovre Kommune.  
 
Bykort over glaskuber i Hvidovre Kommune kan findes på Hvidovre.dk under 
’Affald og genbrug ’ > ’Affaldsordninger’ > ’Genbrug’ > ’Bykort med 
glaskuber’. 
 
Ved de etageejendomme, hvor der er plads og ordentlige forhold, kan der 
muligvis opstilles en mindre glaskube på hjul.  
 
Man er velkommen til at kontakte os, hvis man mener, at forholdende ved 
ens ejendom egner sig til at have en glasbeholder på hjul stående. 
 
 
Tekstilaffald 
Tekstilaffald er en ny ordning, der er blevet indført i haveboliger i foråret 
2022. Turen kommer også til etageboliger, dog er der nogle forsinkelser, men 
der arbejdes på at finde en løsning. Tekstilindsamling forventes at kunne 
starte op i 3. kvartal 2022.  
 
Et problem har været, at afsætningsmulighederne for tekstilaffald er 
begrænsede, og vi har haft svært ved at få afsat tekstilaffaldet. Derfor blev 
beslutningen at vente med indsamling i etageboliger til der var helt styr på 
det. 
 
I vil få nærmere besked, når tekstilindsamling starter op i etageboliger.  
 
 
Sorteringsplakat 
Vi har lavet nye sorteringsplakater. Disse kan afhentes hos Affald og 
Genbrug på Høvedstensvej 21.  
 
Sorteringsplakaterne fås både som A2 og A3. Skriv til affald@hvidovre.dk, 
hvor mange der ønskes og hvilken størrelse. 
 
Behov for mere information? 
Du kan læse mere om de nye ordninger på hvidovre.dk/affald. 
 
Med venlig hilsen 
 
Affald og Genbrug 
Hvidovre Kommune 
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