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Albertslund d. 6. december 2016 

 

Den nye affaldsordning 

Vi er kommet godt i gang med den nye affaldsordning. Sortering af affaldet ser fornuftigt ud. 

Fra den 1. december kom de sidste boligområdet med, så alle boligområder herefter sorterer affaldet. 

 

Afhentning af affaldet har budt på flere udfordringer fra entreprenøren end forventet. Der arbejdes på 

at forbedre dette, så de får lidt bedre styr på ruterne. Vestforbrændingen skriver nu, at vi får tømt 

stativerne på fredag den 9/12, så det ser det ud til at stativerne ved boligerne fremadrettet bliver 

tømt fredag i ulige uger. 

Ofte stillede spørgsmål  

- Kaffegrums: Det skal i ”Madaffald” inkl. kaffefilteret. I øvrigt skal teposen også i ”madaffald”. 

- Kød og ben: Det skal i de grønne bioposer og ”Madaffald” – med en god knude på posen. 

- Køkkenrulle: Den må gerne komme i ”Madaffald”, det må servietter også. 

- Potteplanter inkl. jord: Hvis de kan komme i en grøn biopose, og der kan slås en knude på, 
så ”Madaffald”. Er potteplanten for stor til posen, skal den til haveaffald. 

- Kødbakken af plast: Den skal i ”Plast”. Men skyl den først - for din egen skyld. 

- Tandpastatube: Hvis den er af plast hele vejen igennem, skal den i ”Plast”. Klip den evt. 

over. 

- Mælkekartonner: Inde i pap kartonnen er der en plast belægning. Derfor er det et blan-
dingsprodukt, der ikke kan genbruges. Det skal i ”Rest”. 

- Kaffeposer: De poser man køber kaffe, chips, kiks eller andet i, er af plast, men mange har 
en metalfolie indvendig. Derfor er de blandingsprodukter, der skal i ”Rest”. 

- Fiber karklude, blister til piller og smørbakker: ”Rest” – bortset fra låget til smørret, det 
skal i ”Plast”. 

- Røret fra køkkenruller og toiletpapir: Det skal i ”Pap”. 

- Glas med låg: Glasset skal i ”Glas” og låget skal i ”Metal”. 

- En gryde: Gamle gryder og pander skal i ”Metal”, også selv om håndtagene ikke er af metal. 

 

Hotlinen  

Er stadig åben, så hvis du er i tvivl, kan du kontakte Agenda Centret via nedenstående hotline. 
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Drift af stikledninger 

Siden efteråret 2002 har man kunne overdrage driften af private stikledninger til kommunen – nu 
HOFOR. Det sker ved at overdrage ejendomsretten til stikledningen til HOFOR. Overdragelse af ejen-
domsretten følger ejeren af ejendommen og ved salg af ejendom ophører aftalen. 

Ansvar for ulovlige installationer og fejltilslutninger forbliver ejerens ligesom skader på ledninger og 

brønde forårsaget af grundejeren fortsat er ejerens ansvar. Er du interesseret i at høre nærmere skal 
du kontakte HOFOR. 

Facebook 

Find os på Facebook! Vi har fået oprettet en lukket gruppe – søg efter Den Østrigske Villaby. 

 

Bestyrelsen 


