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Affaldsordning 

I vores grundejerforening er vi meget udfordret af vores fælles affaldsplads. Så derfor vil vi lige 

gentage nogle gode råd og genopfriske regler. Vi er som bestyrelse ved at være trætte af, at skulle 

rydde op efter andre på affaldspladsen. 

 

Ansvar for affaldssorteringen 

Når man har håndværkere, hjemmehjælp og andre på besøg, så er det beboerens ansvar at oplyse 

vedkommende om, hvordan der skal sorteres her hos os. Selv om mange andre kommuner også sor-

terer, så kan man ikke regne med, at der sorteres efter de samme regler.    

 

For meget restaffald? 

Det er ikke tilladt at aflevere restaffald og usorteret affald i containeren til småt brandbart.  

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 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 ”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 stk ”Ekstra sæk” mærkater koster 84 kr. 

 

Sammensatte materialer 

Blisterpakningerne til piller er sammensat af plast og metalfolie. Plast må ikke komme i metalcon-

tainer og metal må ikke komme i plastcontainer. Altså er det restaffald, det skal i egen sæk. 

Mælkekartoner og juicekartoner er pap, som er imprægneret, så pappet ikke opløses af væsken. 

Pap til genanvendelse skal være 100% pap. Derfor må kartoner ikke kommes i papcontaineren. Andre 

pap emballager til fødevarer kan også være imprægnerede.  

Pap forurenet af madrester, f.eks. pizzabakker og frugtbakker må heller ikke kommes i papcontaine-

ren, pappet skal være rent.  

Hvis der er noget forkert i papcontaineren bliver alt i containeren betragtet som småt brandbart og 

pappet har så mistet sin værdi ved salg til genanvendelse. 

Affald, der ikke hører til i nogen container eller i miljøboksen, skal i egen sæk til restaffald. 

 

Plast 

Plastcontaineren tømmes hver uge og op til tømningen er containeren 

godt fyldt. Vi kan alle bidrage til at forbedre forholdene, hvis vi kompri-

merer den bløde plastik inden den lægges i containeren.  

Til dette kan bruges den minimizer, som tidligere er omdelt 

Der er desuden opstillet en kube ved Trippendalscentret, hvor man kan 

aflevere plast.  

Vi har observeret, at der lægges store plastbeholdere i containeren. 

De bedes indleveret på kommunens genbrugsstation, da de optager alt 

for meget plads i containeren. 

 

Pap 

Der er plads til pap fra os alle sammen, hvis vi slår æsker og kasser 

sammen inden de lægges i containeren. Brug gerne en hobbykniv. 
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Hvis man har meget eller stort pap må det meget gerne indleveres på kommunens genbrugsstation, 

da containeren ellers hurtigt bliver fuld og andre ikke kan komme af med den daglige pap fra småind-

køb. 

 

 

Storskrald. 

Stort metal skal stilles på en sådan måde, at renovations-

arbejderne med lethed kan få fat i tingene, så de kan læs-

se deres vogne. 
Jan bestiller afhentning af storskrald, når det er nødvendigt. Storskrald hentes mandage eller tirsdage 

i lige uger og skal bestilles torsdagen før for at blive hentet. Så har du meget storskrald vil det lette 

Jans arbejde, hvis det er placeret på pladsen inden der skal bestilles tømning.  

 

Byggeaffald, sanitet, trykimprægneret træ og lig-

nende er fortsat ikke storskrald og skal afleveres 

på genbrugsstationen.  

Spejle er storskrald. Men kun hvis de ikke er i stykker. Så 

bliver der slet ikke afhentet affald, da renovationsarbejde-

ren og vi andre kan skære sig. Så pak det ind, så ingen 

kommer til skade. 
 

Miljøboksen 

Spare-pærer indeholder kviksølv og skal ligesom LED-pærer og batterier i den røde miljøboks. 

Alt porcelæn og keramik hører hjemme i den røde boks 

 

Småt Elektronik 

Som noget nyt, har vi fået en container til småt elektronik. Den skal bruges til elektriske hushold-

ningsartikler, små fjernsyn, køkkenmaskiner, hækkeklipper, små el-apparater samt leedninger. 

m.m. HUSK AT FJERNE BATTERIENE, 

Store tv skærme skal indleveres på genbrugspladsen. 

 
 

I øvrigt 

Hvis en container er fyldt, må affaldet ikke sættes på fliserne i stedet for. Affaldet skal bæres med 

hjem igen. 

Som en hjælp til din sortering er der opsat små vejledninger ved hver container. Er der spørgsmål, er 

man altid velkommen til at spørge bestyrelsen eller Jan.  
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Ordensregler 

Vi minder om, at du som grundejer har pligt til at vedlige-

holde fællesarealet fra egen grund til 1 meter fra skellet. 

Beplantning beskæres, så det ikke hænger ud over fælles-

arealerne, flisestier og asfaltstier. Evt. plantebede skal lu-

ges. Flisestier skal holdes fri for ukrudt. Så vores belæg-

ning på gangarealer ikke ødelægges. 
Grundejerforeningen har købt en ukrudtsbrænder, som du kan låne, når fællesarealet skal vedlige-

holdes. 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 samlet 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 

http://www.ostrigskevillaby.dk/
http://www.ostrigskevillaby.dk/

