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Nyhedsbrev – oktober 2018 

 

Miljøstationen – papir/pap. 

Vores papir/pap containere er kun til rent papir og pap, hvorfor pizzabakker mv 

skal i jeres egen Restaffaldsbeholder. 

Vi fik IKKE tømt en plast/metalcontainer i fredags. Årsagen var, at der var pa-

pir i containeren og IKKE MINDST at der var RESTAFFALD (en stor og 

fyldt gennemsigtig plastiksæk med køkkenaffald).  

Nu skal vi selv sørge for at få fjernet denne store sæk. Vi kan så håbe på, vi kan 

få renovationen til at komme og tømme den sidste container ellers kommer vi til 

at mangle plads i containerne. 

Hvis I ikke har plads i jeres egen Restaffaldsbeholder, kan I så ikke spørge na-

boen, om de har plads i deres beholder, så vi undgår dette miljøsvineri i fremti-

den. 

Vi bruger oceaner af tid på at skrive til jer om brugen af disse containere. Så lad 

dette være sidste gang, men……. 

Men på falderebet for udsendelse af Nyhedsbrevet blev konstateret, at bambus-

fakler var smidt i plast/metalcontaineren. Vedkommende, der har gjort dette, kan 

hente faklerne ved containeren. 
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Samtidig blev konstateret, at en pose med køkkenaffald var smidt i 

plast/metalcontaineren.  

Ligeledes kan den, der har lagt denne pose i containeren, hente den – dog ligger 

den stadig i containeren. 

Hvornår skal vi holde om med at skrive om vores miljøstation. 

Det næste skridt kan være, at der bliver sat videoovervågning om. 

Det er dog utroligt, at 40 husstande ikke kan finde ud af, hvad der er RENT pa-

pir og pap og hvad der er plastik og metal samt i hvilken container det skal læg-

ges. 

VORES CONTAINERE er KUN beregnet til rent papir og pap, samt plast og 

metal. 

Alt andet affald skal I selv bortskaffe, dvs på renovationen. 

Fredag den 16.november 18 får vi tømt plast/metalcontainere. Vi vil rengøre 

containerne (de er lidt ulækre i bunden). Containerne bliver rengjort med høj-

tryksrenser og vi mangler hjælp til denne opgave. I kan melde jer til en i besty-

relsen. 

Planter og hegn langs Vivaldisvej 

På bestyrelsesmødet i september 18 blev ovenstående behandlet. Der var fra næ-

sten alle berørte beboere et ønske om, at få fjernet buske og træer uden for hæk-

ken. Årsagen var, dels at nogle ikke kunne holde deres stykke rent, dels at bu-

skene havde mange torne. Bestyrelsen modtog et brev med underskrifter (næsten 

alle havde skrevet under) fra de berørte beboere med ønske om at få fjernet bu-

ske og træer.  
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Et flertal af bestyrelsen gik ind for forslaget.  

På bestyrelsesmødet blev også diskuteret andre løsninger. Plante andre buske 

uden torne eller at et haveservicevirksomhed skulle stå for rengøringen.  

Som I kan se, er buske og træer fjernet. Der er sat et hegn op for at forhindre 

uautoriserede stier via parkeringspladsen samt plantet bøgehegn op af hegnet. 

Tillige er der sået græs næsten ind til hækken. Vi må så håbe på, at hundelufter-

ne tager hundens efterladenskaber med sig, så vi ikke kommer til at døje med 

dette på græsarealet. 

Selvom om et flertal af bestyrelsen har besluttet ovenstående, kan vi være nød-

saget til at skifte mening, f eks fordi der kommer til at ligge for mange efterla-

denskaber fra hunde, som kan blive en gene for de berørte beboere. 

 

 

Bestyrelsen 

 

 


