Grundejerforeningen
Den Østrigske Villaby
Fyrrehusene 1-19, 2-32
2600 Glostrup

Albertslund d. 5.maj 2018
Affaldsordning
I vores grundejerforening har vi lidt udfordringer med vores fælles affaldsplads.
Så derfor vil vi lige gentage nogle gode råd og genopfriske lidt regler. Vi omdeler sorteringsguiden
igen og vil opfordre jer til at hænge den på køleskabsdøren, så den altid er lige ved hånden.
For meget restaffald?
Det er ikke tilladt at aflevere usorteret affald i småt brandbart og slet ikke restaffald.
Det er ikke tilladt at aflevere sit restaffald i småt brandbart, det skal i den sæk du har på
din adresse.
Har du altid for meget restaffald, kan du bestille et ekstra stativ til restaffald. Du skal selv betale for
stativet og du vil derudover blive opkrævet et årligt ekstra gebyr for den ekstra affaldshåndtering.
Har du ved særlige lejligheder mere restaffald, end der kan være i din sæk til restaffald? Så kan du i
stedet købe 4 x ”Ekstra sæk”-mærkater. Restaffaldet kan så fyldes i en hvilken som helst pose eller
sæk du har ved hånden. Bind posen til og sæt et ”Ekstra sæk”-mærkat på og stil posen ud til afhentning ved næste tømning. Så tager skraldemanden den med. 4 x ”Ekstra sæk” mærkater koster 92 kr.

Plast
Plastcontaineren tømmes hver uge. Op til tømningen er containeren
godt fyldt. Vi kan alle bidrage til at forbedre forholdene, hvis vi komprimerer den bløde plastik inden den lægges i containeren.
Til dette kan bruges en minimizer, som er omdelt sammen med dette
nyhedsbrev.
Der er desuden opstillet en kube ved Trippendalscentret, hvor man kan
aflevere plast.
Blisterpakningerne til piller er restaffald, da det er sammensat af plast og
metal.

Pap
Nej tak til:
Pizzabakker, mælkekartoner, juicekartoner.
Pap til genanvendelse skal være 100% rent og må ikke være sat sammen med andre materialer. Ellers bliver det til småt brandbart og har ingen værdi til salg- og genanvendelse. Et eksempel er vinbokse, som har plastikhåndtag og en pose indeni, som kan være plast eller restaffald.
Der er plads til pap fra os alle sammen, hvis vi slår pappen sammen inden den lægges i containeren.

Madaffald
I de kommende uger kommer Agenda Centeret rundt i hele byen med nye grønne poser til madaffaldet. Poserne er lavet af genbrugsplast og de er både stærkere og mere tætte end de nuværende bioposer som er lavet af majsstivelse. De gav mening, da vi startede med at sortere madaffald, for da
blev vores madaffald sendt til bioforgasning på et anlæg i Audebo ved Holbæk. Her blev det omdannet
til biogas og efterfølgende lå det i store bunker og komposterede. Poserne af majsstivelse blev nedbrudt i processen og næringsstofferne blev udnyttet. Men vores madaffald køres ikke længere til Audebo. Det køres til Hashøj biogasanlæg, der har en væsentlig større biogasproduktion. Men her går
processen så hurtigt, at majsposerne ikke kan nå at blive nedbrudt. Derfor sorteres de fra og sendes
til forbrænding. Der er altså ikke længere nogen gevinst ved at bruge majsposerne. Miljøstyrelsen har
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fået lavet en miljøvurdering af brugen af henholdsvis majsposer, plastposer og plastposer af genbrugsplast til sortering af madaffald. Når man tager hensyn til alle faktorer, inkl. produktion af posen,
er posen af genbrugsplast den mest miljøvenlige. Vestforbrændingen anbefaler derfor, at kommunerne begynder at bruge plastposer lavet af genbrugsplast, men de kan dog først selv være klar med nye
poser efter sommerferien. I Albertslund ønsker vi at komme hurtigere i gang, og derfor er der uddelt 2
ruller plastposer til alle Plastposerne er mere solide og ikke porøse som majsposen. Det betyder, at
man ikke længere skal være nervøs for, at posen går i stykker på vej til containeren, og får man bundet en god knude på posen, vil man kunne undgå at væske trænger ud i containeren. Det vil mindske
eventuelle lugtgener og problemer med maddiker. Med de nye poser bliver det således nemmere at
sortere madaffald og det håber vi selvfølgelig kommer til at afspejle sig i mængden af indsamlet madaffald. Du kan stadig bruge de grønne bioposer.

Storskrald
Jan bestiller afhentning af storskrald, når det er nødvendigt. Storskrald hentes onsdag hver 2-3 uge
Datoen for bestilling kan ses på MIT AFFALD. Så har du meget storskrald vil det lette Jans arbejde,
hvis det er placeret på pladsen inden der skal bestilles tømning.
Byggeaffald, rester fra renovering, sanitet, trykimprægneret træ og lignende er fortsat ikke storskrald
og skal afleveres på Genbrugsstationen. Krukker og porcelæn er normalt storskrald, men hvis det er
gået i stykker, skal det i den røde miljøboks til farligt affald. Renovationsarbejderen kan skære sig på
tingene.

Miljøboks
Sparepærer, LED-pærer og lysstofrør indeholder kviksølv og skal sammen med batterier og maling i
den røde miljøboks. Almindelige pærer skal i restaffald på egen adresse, hvis de er i stykker skal det i
miljøboksen.
Smileyordning
Tak til Jan, som flytter rundt på fejlplaceret affald, så vi, på trods af nogle udfordringer med korrekt
placering og sortering af affaldet, får en positiv tilbagemelding på sorteringen og smileys på vores
minicontainere. Meld gerne ind til Jan, hvis du har meget storskrald

Ordensregler
Vi minder om, at du som grundejer har pligt til at vedligeholde fællesarealet fra egen grund til 1 meter
fra skellet. Beplantning beskæres, så den ikke hænger ud over fællesarealerne, fliser på stierne. Flisestierne og evt. plantebede skal luges
Grundejerforeningen har købt en ukrudtsbrænder, som du kan låne, når fællesarealet skal vedligeholdes. Gasflasken til ukrudtsbrænderen kan afhentes hos formanden.
Du kan læse mere om ordensreglerne og affaldsordningen på grundejerforeningens hjemmeside –
www.ostrigskevillaby.dk.

Facebook og hjemmeside
Find os på Facebook! Vi har fået oprettet en lukket gruppe – søg efter Den Østrigske Villaby.
Vi har også forsøgt at samle nyttige informationer om grundejerforeningen på vores hjemmeside
www.ostrigskevillaby.dk. Har du gode idéer til nyt indhold på hjemmesiden, er du velkommen til at
skrive til bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker alle beboere en god sommer
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