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BARNEVOGNE, CYKLER MM. I OPGANGE OG KÆLDRE. 

Vi har haft gang i oprydning i opgange, kældre, 
gennemgange mm. Til Jer som har fjernet de ef-
fekter vi fra bestyrelsen har påpeget skal ha’ en 
stor tak for hjælpen. Det har være dejligt at se at 
tingene er blevet fjernet. 
 
På grund af brandfare og brandregulativ skal der 
forsat være frit i både opgange, kældre, kælder 
gennemgange og foran alle små kælder rum. Det 
betyder at der fortsat ikke må stå ting og sager de 
pågældende steder og disse kan risikere uden 
yderligere varsel at blive fjernet. 
 
I forbindelse med oprydningen er cykler blevet 
stillet i den nærmest liggende cykelkælder. 
 
 
AFFALD I GÅRDENE  
Vi oplever desværre stadig at der i nogle opgange 
bliver smidt mere ned gennem affaldsskakten end 
det der er tilladt, fremfor at gå ned med pap, piz-
zabakker, dåser mm.  I nogle opgange bruges der 
rigtig mange ressourcer på at skifte skraldespand 
og fjerne alt det affald der flyder ud over skralde-
spandenes kapacitet.  
 
Hvis dette fortsætter må vi overveje at ansætte 
mere hjælp med en huslejestigning til følge, så 
det ville være rigtig dejligt hvis vi alle tænker på 
fællesskabet fremfor at være egoistiske.  
 
Se venligst bagsiden for korrekt affaldshåndtering. 
 
 
 
 
 
 

 
CONTAINERNE  
Mht. til alle de containere vi har ståede oplever vi i 
stigense grad at fremmede (fra omkringliggende 
villahaver eller andre) kommer og smider ting i 
dem eller står og roder for at se om der er noget 
de kan bruge. Hvis personer der ikke bor her ob-
serveres må de gerne bortvises på en pæn måde.   
 
 
PARKERINGS BØDER 

Til advarsel, så er parkeringsvagterne begyndt at 
skrive parkeringsbøder, hvis der parkeres ulovligt 
f.eks. ved de gule striber.  
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
  



 
Korrekt Affaldshåndtering: 

 

Køkkenaffald  skal pakkes forsvarligt ind i skral-

deposer og disse skal lukkes forsvarligt. Køkkenaf-

fald skal altid smides i affaldsskakten og må ikke 

smides andre steder. 

 

Aviser og papirer  skal smides i de opstillede 

papirs containere. 

 

Glasflasker  og Metaldåser  skal smides i de 

opstillede glas og metal containere. 

 

Pap skal foldes sammen og smides i de opstillede 

pap containere. 

 

Elektronik  småt i elektronik container, stort ved 

den store container 

 

Maling og kemikalier  ved miljøskab, hvor det 

bliver låst inde af Ejendomsmesteren. 

 

BATTERIER  i de opstillede containere med oran-

ge låg.. 

 

HÅRD PLAST  i de opstillede containere. 

 

Alt andet  kan smides i den store container. Men 

containeren skal altid kunne lukkes. Hvis containe-

ren er fuld MÅ MAN IKKE  efterlade ting ved siden 

af, men skal vente til containeren er tømt. Derfor 

skal man bære det tilbage sin lejlighed eller kælder. 

Køkkenaffald MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIG-

HEDER smides i den store container. 

 

 

 

 

 


