STORSKRALD OG HAVEAFFALD
Struer Kommune

Alle private husstande og sommerhuse er omfattet af en indsamlingsordning for
storskrald og haveaffald

KLARGØRING AF AFFALDET

Affaldet skal stilles
sorteret og samlet helt
fremme ved fortovet
eller ved skel inden
kl. 7.00 på
afhentningsdagen.

Sorteres i hver
sin klare sæk
Maks. 12 kg pr. sæk

Alt affald, der afleveres til
indsamlingsordningen, SKAL
være håndterbart for en
person med sækkevogn.

Småt elektronikaffald
Barbermaskiner, kaffemaskiner, småt computertilbehør og batteridrevet
legetøj m.m.

Stilles frit

Småt jern og metal
Gryder, pander, bestik og
ledninger m.m.

Sko, tøj og tasker

Husk

 Bygnings– og træaffald

medtages ikke.

 Farligt affald medtages

ikke.

 Affald i sorte sække,

papkasser eller bæreposer
medtages ikke.

Papir
Aviser, ugeblade, reklamer,
tryksager, kuverter, breve,
bøger med blød ryg,
telefonbøger.
Flasker og glasemballage
fra husholdninger
Tomme og skyllet.
Metal- og plastemballager
Tomme og skyllet.
Konservesdåser, øl- og
sodavandsdåser samt
alubakker.
Plastdunke fra f.eks. saftevand, eddike, demineraliseret vand og sprinklervæske.
Plastbægre og låg fra f.eks.
frugt, slik samt urtepotter.

Nomi4s er et fælleskommunalt affaldsselskab
for Holstebro, Lemvig, Skive
og Struer kommuner.

Stort jern og metal
Grill, haveredskaber, strygebrætter, møbler og
persienner m.m.
Stort elektronikaffald
Vaskemaskiner, frysere,
komfurer, opvaskemaskiner,
tørretumblere, emhætter,
computere, fjernsyn,
paraboler, støvsugere,
antenner, solarier og
symaskiner m.m.
Stort sorteringsegnet
Gulvtæpper (sammenrullet,
maks. 150 cm og sikret mod
oprulning), møbler,
kufferter, kurve,
kosteskafter, havemøbler,
kælke og madrasser m.m.
Pap
Bølgepap, kartonemballager
(f.eks. sko- og gaveæsker),
papkasser (foldet sammen
og bundtet med snor).
Bildæk
Personvognsdæk og mindre
dæk med og uden fælge.

På tlf. 96 10 62 40
via hjemmesiden
www.nomi4s.dk
eller send en mail til
borgerservice@nomi4s.dk
Bestilling skal ske (inden
for telefontiden) senest
sidste arbejdsdag før
afhentning.

Telefontid:
Mandag til torsdag
kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-13.00

Thyholm området:
Storskrald og haveaffald:
Mandag lige uger.

HAVEAFFALD

Borgerservice

Afhentning:
Kontakt Nomi4s
Borgerservice:

Struer området:
Storskrald og haveaffald:
Hver mandag.

PVC - blød - til deponi
Badebolde, regntøj, gummistøvler, bruseforhæng,
haveslanger, soppe- og
svømmebassiner og telte
m.m.

Hjermvej 19, 7500 Holstebro
Telefon: 96 10 62 40
E-mail: borgerservice@nomi4s.dk
www.nomi4s.dk

Derfor har alle private husstande og sommerhuse
mulighed for at få afhentet
storskrald/haveaffald på
adressen op til 6 gange årligt
- dvs. afhentning af 2
affaldstyper.

Afhentningsdage i
Struer Kommune:

Småt brændbart
Flamingo, gavepapir, plastbaljer, plastlegetøj (uden
elektronik), dyner, puder og
småtelte m.m.

Græs, blade, hækafklip
samt ukrudt og græskanter
- rystet for jord.

Storskrald og
haveaffald skal ikke
afleveres sammen med
mad– og restaffald

Grene fra træer og buske maks. længde 150 cm snøret
i bundter af ca. 25 cm. Mindre rødder fra buske - rystet
for jord.

Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-13.00

