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Se mere på: www.thisted.dk/affaldborger

24 -7

24-7 ORDNING
Genbrugscentret har åbent døgnet rundt.
For at bruge pladsen i den ubemandede åbningstid
skal man tilmeldes 24-7 ordningen.
Tilmeld dig 24-7 ordningen på thisted.dk/genbrugthy24-7
og brug appen Affald Thy.
Genbrugscentret er videoovervåget hele døgnet.

Vizuall.dk

BEMANDEDE ÅBNINGSTIDER:
Mandag - fredag Kl. 08:00 - 17:00
Lørdag - søndag
Kl. 10:00 - 14:00
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Tilmeld dig 24 -7
ordningen på
thisted.dk/genbr
ug thy24 -7 og br
ug appen Affald
Thy.
Forbeholdt personalet
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Indkørsel
24-7

Udkørsel
24-7

Flintborgvej

2. SMÅT BRÆNDBART
Skumgummi, træ (max. 80
cm), tapet, cykeldæk

!

!

!

3. FARVEDE POSER
Farvede plastbæreposer,
farvet plastfolie
(ikke landbrugsplast)
4. HÅRD PLAST
Baljer, tomme og rene
flasker, dunke, plastspande,
plastkasser, CD’er, DVD’er,
rengjorte plastbakker fra
fødevarer

15. DÆK
Bildæk, lastbildæk, traktordæk og motorcykeldæk
- gerne med fælge

9. BØGER
Bøger med hårdt omslag

16. JERN
Barnevogne, bildele, cykler,
rør, metalpersienner,
decratag

11. BESKIDT PLAST
Landbrugsplast,
urent plast
12. HAVEMØBLER AF
PLAST
Hvide og farvede havemøbler og hyndebokse

5. KLARE POSER
Klare plastposer,
klar plastfolie,
klar afdækningsplast
(ikke landbrugsplast)

13. PVC
Døre, vinduer, kloakrør,
nedløbsrør, tagrender, vinyl,
trapezplader, kabelbakker,
persienner (plast), badebassiner

6. PAP
Bølgepap, papkasser,
paprør, æggebakker

Lukket i ubemandede timer

8. AVISER/UGEBLADE
Aviser, ugeblade, reklamer,
brochurer, kopipapir, telefonbøger, vejvisere, gavepapir

10. SANITET
Toiletter (uden bræt),
håndvaske, bidéer, glaserede
gulv- og vægfliser

7. FLAMINGO
Alle typer ren flamingo
(ikke "chips")

!

eller

24-7 CONTAINERE
Komprimatorcontainerne til farvede poser,
hård plast, klare poser, pap og rockwool er
lukket uden for bemandet åbningstid. Brug
i stedet de gule containere i 24-7 området
til dette affald.
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FARLIGT AFFALD
I den ubemandede åbningstid kan farligt
affald og tagplader ikke afleveres.

29 22

1. KOFANGERE
Kofangere (plast)

!

a) sende en SMS med teksten "247" til
91 16 83 66
b) aktivere porten i appen Affald Thy.
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24-7 ADGANG TIL PLADSEN*
For at komme ind i den ubemandede
åbningstid skal du, når du holder i din bil
udenfor porten, enten;

14. ASFALT
Ren asfalt (ikke tagpap)

!

17. STORT BRÆNDBART
Døre og vinduer uden glas,
gulvtæpper, møbler, skabe,
skumgummi, madrasser,
træ (max. 1,5 m), tagpap

21. KØLE- OG HVIDEVARER
Vaskemaskiner, tørretumblere, frysere og køleskabe
(tømte)

!

22a. TAGPLADER
Tagplader med og uden
asbest. Hele og halve
tagplader skal leveres på
paller. Knuste tagplader skal
i sække (er til rådighed på
pladsen)

23. JORD OG SAND
Jord, sand, grus, havejord
med små sten

19. DEPONI
Aske, keramik, porcelæn,
termokander, størknet cement, kattegrus, glasfiber

24. GIPS
Gipsplader, gipsloft (ikke
fibergips, spørg evt. personalet)

20. BETON/MURBROKKER
Betonbrokker, cementfliser,
gasbeton, havefliser uden
jord, mursten, tagsten,
marksten

25. RENT TRÆ
Møbler (uden hynder/sæder), paller, indvendige døre
(uden glas), brædder.
Malingsrester må forekomme

!

!

22b. TRAPEZPLADER
Tagplader af PVC

18. TRYKIMPRÆGNERET
TRÆ
Stakitter, stolper og hegn

Brug 24-7 område i ubemandede timer

!

Skal sorteres i opstillede containere

!

26. ROCKWOOL (RENT)
Rockwool, glasuld, mineraluld - gerne i poser.
Ingen opfej
27. ELEKTRISK OG
ELEKTRONISK AFFALD
• TV- og PC-skærme med
billedrør
• Fladskærme (TV og PC)
• Bærbare PC’ere, tablets/
Ipads, mobiltelefoner
• Computere med harddiske, el-værktøj, radioer,
kopimaskiner, printere,
højttalere, mikro- og
bordovne
• Solvarmepaneler
28. DÅSER OG FLASKER
• Farvede og klare flasker
og glas. Konserves og
syltetøjsglas. Skal være
tomme
• Øl- og sodavandsdåser.
Konservesdåser. Skal
være tomme

NB!

!

29. FARLIGT AFFALD
Malingsrester, kemikalierester, el-pærer, sparepærer,
lysstofrør, spraydåser, gasdåser, batterier, medicin.
NB! Hvis du er i tvivl, så
kontakt personalet
30. HAVE- OG
PARKAFFALD
Trærødder, hækafklip,
græs, mos, grene
32. PLANGLAS
Vinduesglas, drivhusglas,
autoruder, spejle
33. GENBRUG
Her kan du aflevere
effekter til genbrug
34. TØJ
Tøj og sko, som sælges i
vores butik samt tøj og sko
som hentes af Frelsens Hær

Emballeret affald skal være i klare plastposer. Sorte affaldssække er IKKE tilladt. Pizzaæsker, mælkekartoner og juicekartoner hører IKKE hjemme på Genbrugscentret, disse skal i
dagrenovationen.

