
AFFALDSSORTERING OG REGLER

Så er den desværre helt galt igen oppe på vores fælles affaldsplads.

Det er egentligt rigtig rigtig nemt.

Hvis du er i tvivl om du må aflevere det, så lad være, indtil du har undersøgt det.

Hvis ikke du kan læse på div cointainere at det må komme i, så lad være med at gøre det.

Vi sortiering på alt vi modtager, så lad være med at fylde sække med alt muligt og tro det skal i
rest, det skal det ikke. 

Rest er til de ting der ikke må komme i de andre containere og på rest cointainere står det fint
beskrevet hvad du må smide i.

Storskrald. Alt plastik PVC, er udelukket, det skal du selv på forbrændingen med. Det vil sige dine
misfarvede og sol bleger havemøbler vil vi ikke se deroppe, regnvandsbeholdere, alt i hård plast
er ikke velkommen.

Dit gamle lokum er heller ikke velkommen, alt samitet håndvaske og andet skal du selv skaffe dig
af med.

Sten, fliser beton murbrokker, mm er heller ikke velkommen. Og skal selv fjernes. 

Alt byggeaffald, isolering mm er heller ikke velkommen.

Vinduer og glas, spejle mm er heller ikke velkommen. Flasker mm skal i flaske container.

Alt farlig affald. Maling olie sprit mm er heller ikke velkommen, dunke fra petroleums ovne mm,
skal ikke i rest men i plastik,

Alt træ bortset fra tryk imprægneret træ ( udendørs træ) skal i den store jern cointainere og ikke
bare smide udenfor.

Jeg har gjordt jer den tjeneste at jeg i dag har været op og fjerne alt, sorte det korrekt og inddelt
pladsen i områder hvor i kan komme af med jeres ting.

Jeg har ligeledes samlet alle de ting som i er kommet til ved et uheld at efterlade. Disse ting kan
findes og hentes i det indhegnede område oppe på fællespladsen.

Det er Bl.a, plasticstole og borde, regnvansbeholdre, div plastik genstande, indkøbskurve,
isolering, malerbøtter, isolering, rør, gibs, indkøbsvogne, metal dåser, tagpap og meget andet
godt. 

Hvis ikke de ting bliver fjernet, så lukker vi affaldspladsen helt og addeles indtil dette er sket. 

Dvs at i ikke kan komme af med haveaffald, bioaffald eller nogen anden form for affald ude i
afdelingen mere.

Så nu ligger bolden på jeres side. 

Ps: læs og forstå denne her, så vil du opdage at det slet ikke er så svært igen.

https://afdelinga.dk/affald/

Venlig hilsen 
Bestyrelsen.- Sommerhuskolonien Afd. A
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