
Invitation til Ren Dag 2017 for Kolding Kommunes grundejerforeninger. 
 

Søndag den 2. april 2017 samarbejder Kolding Renovation og Kolding Kommune om Ren Dag 2017, en landsdækkende 

affaldsindsamlingsdag oprettet af Danmarks Naturfredningsforening. 

På dagen kan alle på én gang gøre en indsats for miljøet og få nogle hyggelige stunder sammen med naboer, venner 

og bekendte om et godt projekt. 

Alle interesserede kan samle en gruppe og selv vælge, hvor de vil sætte ind med at samle affald. Til gengæld for 

indsatsen giver Kolding Renovation kaffe og morgenbrød eller pølser og sodavand, Danmarks Naturfredningsforening 

udleverer sække og Kolding Kommune indsamler affaldet. 

Vi opfordrer grundejerforeninger i Kolding Kommune til at stille med et hold og indsamle det affald som ligger i 

naturen i jeres nærområder. 

Tilmelding 

I kan oprette/tilmelde jer enten på http://www.affaldsindsamlingen.dk/bliv-arrangor/  eller 

https://www.kolding.dk/borger/affald-genbrug/ren-dag-2017   

Uden mad og drikke, duer helten ikke 

Der skal være energi på tanken, når man indsamler skidt og skrammel i naturen. Kolding Renovation yder derfor et 

økonomisk tilskud til foreninger ved Ren Dag 2017, så I på dagen kan nyde lidt morgenmad eller få en pølse og vand til 

frokost. Det eneste, I skal gøre, er at sende jeres kvitteringer for indkøb til Kolding Renovation. Vi gør opmærksom på, 

at indkøb skal være inden for rimelighedens grænser!  

Kvitteringerne skal sammen med dine kontaktinformationer (Foreningsnavn, CVR nr. ,adresse, tlf.nr., reg. og konto nr. 

samt mail) være os i hænde senest fredag den 28. april 2017. Du kan sende dem til Bronzevej 6, 6000 Kolding eller 

renovation@kolding.dk  

Kom af med affaldet 

I kan aflevere det indsamlede og sorterede affald på den nærmeste genbrugsplads, i de respektive glas og metal 

containere og derudover vil der være opsat 1 container specielt til restaffald fra Ren Dag 2017. Hvis I er i tvivl, 

henvend jer evt. til en medarbejder på genbrugspladsen for korrekt aflevering. 

I kan også ved oprettelsen af en indsamling angive en privat adresse eller en miljøstation, hvor Kolding Kommune 

efterfølgende kan afhente jeres indsamlede affald. Affaldet afhentes på opsamlingsstederne af Kolding Kommune i 

ugen herefter.  

På landsplan bliver alt indsamlet affald registeret hos Danmarks Naturfredningsforening. På den måde finder man den 

kommune, hvor de frivillige har indsamlet mest. Sammen med sækkene fra DN er der vedlagt en liste til 

registreringen. Her står beskrevet, hvordan du kan indtaste det fundne affald på www.affaldsindsamlingen.dk  

 

Deltag i lodtrækning 

Alle tilmeldte foreninger med CVR-nr. der bakker op om affaldsindsamlingen i Kolding Kommune, deltager med et lod i 

en lodtrækning om 1000 kr. til foreningen, så kom op, kom ud og gør en forskel. 

 

Venlig hilsen  

Kolding Kommune. 

 


