Du er farligere, end du tror
Med denne overskrift igangsætter Vesthimmerlands Forsyning en ny kampagne, der skal sætte
maksimal fokus på den røde miljøkasse.
Trods det eksisterende informationsmateriale og et omfattende antal kampagner de seneste tre
år, må vi desværre konstatere, at vi alt for ofte modtager kasser, der er decideret farlige for vores
personale. Flere af de kasser vi modtager, er pakket helt uden hensyn til, at det er mennesker, der
håndsorterer dem. Det går simpelthen ikke og det er ikke i orden overfor vores personale.
Derfor ændrer vi på reglerne for den røde miljøkasse.
Fremover skal du udfylde en adresselabel, hvis du ønsker at aflevere dit miljøfarlige affald på storskraldsindsamlingen.
Ønsker du ikke at udfylde en adresselabel, er du, som tidligere, velkommen til selv at aflevere sit
miljøfarlige affald på genbrugspladsen.
Vi vil gerne understrege, at vores personale er uddannet til at håndtere miljøfarligt affald. Vi opfylder alle krav til persondataforordningen og vi behandler naturligvis alle oplysninger fortroligt.
Du kan derfor være ganske tryg ved fortsat at aflevere den røde miljøkasse til storskraldsindsamlingen – også selv om din adresse står derpå. Vi fjerner adresselabelen igen, når vi har tjekket at
indholdet er pakket iht. vores vejledninger. Er der uoverensstemmelser, kontakter vi dig og vejleder pr. brev eller telefon.
Ordningen træder i kraft næste gang du bytter din miljøkasse.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på 98 68 32 00 eller info@vhforsyning.dk
Du kan også følge med på vores hjemmeside eller www.facebook.com/vhforsyning.dk, hvor vi
jævnligt vil lægge gode vejledninger op.

Morten Aaby Nielsen, direktør for Vesthimmerlands Forsyning

Næste gang du bytter din miljøkasse, ser den lidt anderledes ud - der er nemlig kommet nye labels på.

Fremover skal du udfylde en adresselabel, inden du stiller din miljøkasse ud til storskrald. De nye regler træder i kraft,
næste gang du bytter din miljøkasse.

Kanyler, sprøjter og lign. skal i kanyleboks. Batterier og pærer skal emballeres. Miljøkassen må højst veje 6 kg. iht.
gældende lovgivning.

Her er det, der må komme i miljøkassen. Husk blot at pakke miljøkassen forsvarligt, da personalet hos Vesthimmerlands Forsyning håndsorterer alle miljøkasserne.

