HUSK
Intet affald må opbevares, efterlades eller henkastes på
foreningens fællesområder, d.v.s. kælderarealer, trapper,
gange, veje, plænen etc. – på nær de i denne folder
nævnte områder og containere.
Det er ikke kun af omkostnings hensyn, at denne simple
sortering skal foretages, men i høj grad også af miljø
hensyn til gavn for alle og vore efterkommere.
Vi behøver vel ikke minde jer på at aflevere jeres brugte
batterier i butikkerne, som modtager disse - eller
alternativt i posen i storskraldsrummet.
I fremtiden må vi nok forudse flere sorteringskrav fra
kommunens side, men mere om dette senere hvis det
bliver aktuelt.

E/F Glostruphøj-II

Vejledning – til opslagstavlen,
i
Daglig håndtering af affald
Vigtig information til alle beboere i E/F Glostruphøj-II
For at holde vores udgifter til affaldshåndtering nede - og
dermed stigninger i fællesudgifterne (huslejen) - er det
meget vigtigt, at alle beboere sorterer og behandler deres
affald efter retningslinierne beskrevet i denne folder.
Foruden afhentning af storskrald, herunder have, papir,
glas og metalaffald betaler vi separat kommunen for
afhentning af 5 stk. 800 liters dagrenovations containere
en gang ugenligt. Dette har hidtil været tilstrækkeligt til at
dække vores behov, men….
Desværre har vi måttet konstatere, at nogle beboere har
fået for vane at benytte dagrenovations containerne til
typer af affald som ikke er dagrenovation, hvilket betyder
at vores dagrenovations affalds mængde er steget
betydeligt. Vi risikerer, derfor at skulle betale for endnu 1
eller 2 dagrenovations containere, hvis ikke affaldet bliver
fordelt på de andre korrekte typer af affald.
Hvis ikke beboerne viser sig villige til at hjælpe med at
overholde disse simple sorteringsregler, ser vi os derfor
desværre nødsaget til at øge udgifterne til affaldshåntering
uden yderligere varsel.

E/F Glostruphøj-II – Bestyrelsen Maj 2012

Med venlig hilsen og på forhånd tak.
Bestyrelsen – Maj 2012

Håndtering af affald
Dagrenovations affald (husholdningsaffald) – det vil

sige køkkenaffald og diverse småt affald fra papirkurve og
lignende - bringes af beboerne til de opstillede
dagrenovations containere på parkeringsarealet.
Dagrenovations affald, der bortskaffes, skal forinden
omhyggeligt være indpakket i lukkede poser, boxe eller
lignende. Det er VIGTIGT at dagrenovations containerne
KUN benyttes til almindeligt dagligt småt husholdnings
affald. IKKE til storskrald, glas, større metal affald eller
større papkasser. Småt pap affald foldes/klippes/rives i
stykker eller fyldes evt. op med andet husholdningsaffald
før bortskaffelse. I det hele taget – smid mindst muligt
”luft” ud.

Større rene papkasser - som ikke har været i

forbindelse med madvarer opsprættes, foldes og lægges i
den opstillede pap-container på parkeringsarealet.

Flasker/Glas - tomme og skyllede flasker,

husholdningsglas o.l. kommes i den opstillede glascontainer på parkeringsarealet, dog ikke porcelæn og
keramik som er storskrald.

Aviser - ugeblade, reklamer, tidsskrifter, kataloger, og

telefonbøger kommes i de opstillede papir containere.
Men IKKE plastbelagt papir, bøger , karton, pap,
æggebakker, pizzaæsker eller mælke kartoner, som alle
henhører under dagrenovations affald.

Jern og Metal - såsom gryder, pander, bestik, metaldåser

værktøj – må gerne være plast overtrukket - eller andre
effekter som hovedsagligt består af en metal legeringer
lægges i den opstillede metal container på
parkeringsarealet.

Storskrald - affald der ikke henhører under

dagrenovationen, f.eks. større mængder kasseret
beklædning, tøj eller fodtøj, gamle møbler, el-apparater
større plastikkasser, større flamingo stykker, eller andet
større affald hensættes i storskraldsrummet ved
kældernedgangen – nøgle til fælleslokaler og haveadgang
passer til låsen. Afleveres affald i poser SKAL de være
gennemsigtige – klare plast-sække.

Byggematerialer - samt miljø farligt olie og kemi affald,

herunder, lysstofrør og lavenergipærer, malingrester,
nedtagne håndvaske, toiletter, spejlglas, klinker, fliser,
puds, beton, gips, sten og marmorplader skal bortskaffes
af beboeren selv, da disse effekter ikke afhentes af den
kommunale afhentningsordning. Alt dette kan gratis
afleveres på den kommunale genbrugsstation beliggende
på Poul Bergsøes Vej 45. Åben hver dag mellem Kl. 10–18.

Haveaffald - bringes af beboeren til det bagerste hjørne

ved det udendørs tørrestativ.
Haveaffald skal afleveres i papirsække, eller i snørede
bundter, max 1 meter i længe samt max. 25 Kg per enhed.
Bemærk . at det kun er kompostérbare emner , som må
henstilles – IKKE potter, plastic, o.l.
I øvrigt henvises til kommunens hjemmeside på
internettet: http://www.glostrupforsyning.dk - hvori flere
detaljer kan indhentes.

