
 

                                                                                                   

Affaldsregulativ for almindeligt affald 
 
Vejledning 

Den 18. marts 1998 blev det vedtaget, at vores affaldsskakte skulle lukkes. Som 

erstatning er der opsat et affaldshus ved hver blok.  

  

Med dette affaldsregulativ i hånden er der mulighed for at finde lige netop det 

affaldsindkast, som du skal bruge. 

  

Regulativet er udformet, så alle beboere kan bruge det. 

  

Opstår der problemer, eller er du i tvivl om, hvor du skal indkaste dit affald, kan du i 

kontakte ejendomsfunktionæren. Du er også velkommen til at kontakte 

afdelingsbestyrelsen. 

  

Vi forventer, at alle beboere deltager på en positiv måde, og dermed er med til at holde 

hele området rent og pænt i samarbejde med vores ejendomsfunktionær. 

  

 

Ved dette logo, må der indkastes følgende: 

Køkkenaffald fra den daglige husholdning skal være i en lukket 

affaldspose, før man smider det ud. 

 

Man må ikke lægge skarpe genstande og lign. ting i posen; det  

er kun til køkkenaffald. 

  

Der må ikke indkastes andre ting. Hvis man overtræder dette,  

kan det medføre større omkostninger for afdelingen, som  

dernæst vil betyde, at huslejen vil stige. 

  

 

 
 

  Ved dette logo må der indkastes følgende: 

1. Aviser og andet papir 

2. Reklamer 

Der må ikke indkastes andre ting, hvis man overtræder dette, 

kan det medføre større omkostninger for afdelingen som 

dernæst vil betyde, at huslejen vil stige. 

  
 

  
 

 

Ved dette logo må der indkastes følgende: 

1. Tomme flasker af enhver art 

2. Syltetøjsglas og lignende glas 

Og meget gerne med låg på af hensyn til renligheden i 

containeren. 

Der må ikke indkastes andre ting, hvis man overtræder dette, 

kan det medføre større omkostninger for afdelingen som 

dernæst vil betyde, at huslejen vil stige. 

  

 



 

                                                                                                   

Affaldsregulativ for storskrald 
 

Kun for beboerne i afdeling 9 og 11 

 

Åbningstider  
Mandag og torsdag kl. 13.00 – 14.45. 

  

Når containergården er lukket, må der ikke henstilles storskrald m.m. 

 

Generelt 

Den grønne container er ikke til storskrald, men er forbeholdt grene m.m., og benyttes 

kun af ejendomsfunktionærerne. 

  

Køkkenaffald m.m. modtages ikke i containergården, men er du i tvivl, kan du spørge 

ejendomsfunktionærerne til råds. 

  

Tænk på miljøet, og hold rent i området. 

 

Brandbart affald 

 Forurenet papir/pap, f.eks. vaskepulveremballage og mælke- og juicekartoner 

 Dåser samt stanniol 

 Støvsugerposer 

 Møbler 

 Gardiner 

 Klude 

 Træ 

 Legetøj 

 Plast 

 Flamingo 

 Madrasser – uden springindlæg 

  

Ikke brandbart affald 

 Vinduesglas 

 Keramik 

 Porcelæn 

 Madrasser – med springindlæg 

  

Pap 

 Papkasser 

 Bølgepap 

 Æggebakker 

 Og andet rent pap 

  

Metal 

 Barnevogne 

 Klapvogne 

 Rør 

 Dåser 

 Og andre metaldele 

 

 

 

 

 

El-Artikler 

 Fjernsyn/TV/Radio 



 

                                                                                                   

 Computer/PC 

 Mikrobølgeovne/Friture/grillovne 

 Kaffemaskine og andre husholdningsmaskiner 

  

Tøj 

 Brugbart og renvasket tøj lægges i sække 

 Ødelagt tøj er uønsket 

  

Batterier 

Husk at samle alle batterier og aflevere dem i containergården. Eventuelt i en pose eller 

papkasse. 

 

Batterier er meget giftige, og er med til at ødelægge vores miljø og dermed også vores 

grønne områder. 

  

Husk altid at spørge, hvis du er i  tvivl om noget. Der er mulighed for at låne trækvogn 

eller sækkevogn, hvis du har meget skrald,  eller det bare er for tungt at bære. 

  

Vi appellerer til, at alle beboere hjælper med at få denne ordning til at fungere optimalt 

og være med til at holde området rent. 

 


