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Den nye affaldsordning 

Det svage punkt i det nye affaldssystem viste sig at være indsamlingen. Nogen steder og på nogen 

punkter er den stadig ikke god nok, men det går fremad. Det betyder, at Agenda Centeret nu vil be-

gynde at flytte fokus, og hjælpe boligområderne med at gøre sorteringen endnu bedre! Så nu begyn-

der de igen at komme rundt og ”løfte låg”, for at se hvordan det står til med sorteringen, og følger op 

med forslag og hjælp til indsatser.  

I vores grundejerforening har vi lidt udfordringer, så derfor vil vi lige gentage nogle gode råd og gen-

opfriske lidt regler. 

 

For meget restaffald ? 

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

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 afhent-

ning ved næste tømning. Så tager skraldemanden den med. 4 x ”Ekstra sæk” mærkater koster 92 kr. 

 

Plast 

Plastcontaineren tømmer hver 14. dag og op til tømningen er container-

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

primere den bløde plastik inden den lægges i containeren.  

Det er muligt at bestille en Minimizer på kommunens hjemmeside, som 

kan hjælpe med komprimeringen af den bløde plast. Den koster 81,25 

kr. og kan hentes på Genbrugsstationen dagen efter du har bestilt. 

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

aflevere plast.  

 

Pap 

Der er plads til pap fra os alle sammen, hvis vi slår pappen sammen 

inden den lægges i containeren.  

 

Madaffald 

Vi er gået over til sommertømning af madaffaldet. I juni, juli og august tømmes madaffaldet derfor 

hver uge.  

Du kan minimere risikoen for lugtgener og maddiker i bioaffaldet ved at dryppe madaffaldet godt af, 

inden du kommer det i den grønne pose. Læg evt. et stykke køkkenrulle i bunden af posen, som kan 

suge overskydende væske Slå en ordentlig knude på posen og læg den forsigtigt ned i beholderen, så 

den ikke går i stykker. Brug evt. to poser for at være sikker 

Hvis stativet står på ben, skal det rottesikres. Der er nu muligt at bestille rottesikring til eftermonte-

ring på stativet på kommunens hjemmeside. 
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Storskrald 

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 lignende er fortsat ikke storskrald og skal afleveres på 

Genbrugsstationen.  

 

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.  

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 og 

evt. plantebede skal luges. 

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. 

Sommerfest 

Bestyrelsen vil forsøge at genoplive sommerfesten. Sommerfesten vil blive afholdt lørdag den 9. 

september, så reserver allerede dagen og kom frisk og deltag i hyggeligt samværd med dine naboer. 

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 

http://www.ostrigskevillaby.dk/

