Storskrald og andet affald
Ejerforeningen er underlagt København Kommunes “Regulativ for affald fra
husholdninger og dagrenovationslignende affald”.
Storskrald bortskaffes i affaldsskurene i den anden ende af karréens baggård.
Større ting, som ikke kan fjernes af den kommunale renovation - f.eks. store
møbler, hårde hvidevarer og byggeaffald - skal helst fjernes så hurtigt som
muligt fra ejendommen ved den pågældendes egen foranstaltning og afleveres
på genbrugsstationerne i København f.eks. Borgervænget 27, Kbh Ø eller
Vasbygade, Kbh SV. Imidlertid, foranlediger ejerforeningen afhentning af ikkemiljøfarligt storskrald 1-2 gange om året i forbindelse med arbejdsweekend.
Meddelelse herom finder sted via opslag i opgangene og på ejendommens
webside.
Miljøfarligt affald kan afleveres på ovennævnte genbrugsstationer eller 1.
tirsdag i hver måned kl. 19.00 - 20.00 (Holsteinsgade ved Lipkesgade) til
"miljøbilen".
Almindelig dagrenovation skal smides i de dertil indrettede affaldscontainere i
baggården. Af hygiejniske og lugtmæssige grunde skal affaldet være i lukket
plasticpose med knude. Skarpe og stikkende genstande skal emballeres
forsvarligt. Containerne tømmes én gang om ugen og låget skal holdes lukket.
Vi henstiller til at komprimere køkkenaffaldet for at undgå overopfyldning.
NB: "Dagrenovation, er det affald, der er tilbage, når du har sorteret det
genanvendelige og det farlige affald fra. Papir, pap, glas, kemikalier,
haveaffald og storskrald er altså ikke dagrenovation." – hentet fra
Københavns Kommunes webside om dagrenovation.
Det er vigtigt at gårdens forskellige containere kun bliver brugt til den type
affald, der er angivet på dem.
Pap lægges i de særlige papcontainere, der er opstillet i gården. Containerne
må ikke overfyldes mere, end at lågene kan lukkes helt. Papkasser og
lignende skal klappes helt sammen inden de lægges i containerne således, at
de ikke optager unødvendigt megen plads med store tomrum.
Aviser, ugeblade og reklamer skal lægges i de særlige papircontainere. Tomme
flasker og glas bedes bragt til flaskebeholderne.
Batterier skal smides i de særlige beholdere, som er hængt op i gården.
Batterier bør ikke smides i dagrenovationscontainerne, da de kan belaste
miljøet via forbrændingsanlæg. Husk, at der findes mange ”skjulte” batterier i
vores hverdag: fx mobiltelefonen, fødselsdagskortet med lyd, musik-brochen,
de blinkende børnesko osv.
Med hensyn til genbrug af tøj og sko henvises der til Dansk Røde Kors, som har
nogle særlige containere udenfor landskontoret, Blegdamsvej 27. Genbrugstøj
og sko skal være i pose med knude.

Intet affald, kasseret indbo, cigaretskodder, tyggegummi eller lignende må
efterlades omkring containerne eller andre steder på ejendommens og
naboejendommenes grund, opgange, loft eller kælderrum.
Beboere opfordres til at følge bestyrelsens anvisninger om håndtering af
storskrald og affald. Såfremt anvisningerne ikke overholdes vil det have både
økonomiske og praktiske konsekvenser for ejerforeningen.
Ved altid at sortere dit affald og aflevere det i de rigtige containere, er du med
til at sikre et godt miljø for dig selv og de kommende generationer.
Får du en idé til hvordan vi kan forbedre sorteringen, må du gerne skrive en email til bestyrelsen.
Nyttige links:
Københavns Kommune og husholdningsaffald
Borger.dk
Dansk Komptencecenter for Affald (DAKOFA)
RenoSam
Om affaldsortering
Affald.dk ‒ verden set fra din skraldespand
M.v.h.
Bestyrelsen
kontakt@3116.dk
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