
 Vind en affaldsbeholder
Vind en af 100 stilrene affaldsbeholdere, lige til 

at hænge på bilens nakkestøtte. Værdi 200 kr.
 

1. præmien er en affaldsbeholder fyldt med lækkerier. 
Værdi i alt 700 kr. 

(Den helt store vinder er Halsnæs natur)

Affaldsbeholderen monterer du på få sekunder uden værktøj.

Den er ergonomisk, nem at indpasse i en trang kabine 
og fremstillet af genbrugsplast. 

Til kassebiler, der typisk ikke har plads bag nakkestøtten, 
fås særligt beslag til at montere ved handskerumsklappen. 

Tag bare dit affald med dig. Det er særligt nemt med en beholder i bilen.

Konkurrence 2020

lækker



1.
Hvad er det almindeligste henkastede affald i Danmark? (et svar)

a. Cigaretskodder
b. Øl- og sodavandsdåser
c. Tyggegummi

2.
Hvor stor en bøde kan man få for at tømme askebægeret ud på 
vejen? (et svar)

a. 675 kr.
b. 3.000 kr.
c. 12.800 kr.

3.
 
Hvad er fordelen(e) ved ikke at ’bruge bilvinduet’ til skrald? 
(gerne flere svar)

a.  Kønne grøftekanter og ren natur til glæde for alle i Halsnæs
b.  Færre udgifter for borgere og erhverv via stat og kommune
c.  Store miljøforbedringer både lokalt og globalt

Så nemt deltager du:

Sæt krydser i de hvide felter på venstre side så godt du kan.

Tag et billede af siden med din mobiltelefon.

Send en SMS til mobilnr. 5142 0710 med billedet vedhæftet.
Mobilnummeret tilhører afdeling for Natur & Miljø, Halsnæs Kommune. 

Du kan alternativt maile billedet til Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk 
eller aflevere den udfyldte folder i Halsnæs rådhus døgnåbne postkasse.

Halsnæs Kommune trækker løbende lod blandt alle udfyldte svar.
Vindere får direkte besked. Konkurrencen finder sted henover efteråret 2020.

Der er 100 lækre affaldsbeholdere på højkant.

Præmierne kan afhentes i Borgerservice på Halsnæs Rådhus i åbningstiden: 
Mandag og tirsdag 10-14 samt torsdag 10-18. 
                
1. præmien planlægges overrakt ved en lille højtidelighed sidst på året 2020, 
gerne offentliggjort, efter forudgående aftale med vinderen.

Navn:

Mailadresse:

Mobilnummer:

Jeg har bil uden plads bag nakkestøtten og ønsker beslag til handskerumsklappen      
(begrænset lager, så dette valg er alene forbeholdt denne biltype)
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