Grønnehavegaard, januar 2020

STORSKRALD
Storskrald hører til beboeren, ikke ejerforeningen. Du må ikke efterlade storskrald på fællesarealerne, inkl.
affaldsindhegningen.
Som udgangspunkt skal du selv køre storskrald til genbrugspladsen eller bestille afhentning på egen
regning. Som en del af ejerforeningens affaldsordning med kommunen, afhenter kommunen dog 5
forskellige typer storskrald i Grønnehavegaard op til 9 gange om året. Ejendomsfunktionæren bestiller
afhentning efter beboeres behov - kontakt ham med oplysning om, hvilken type storskrald du har.
Ejendomsfunktionæren oplyser alle beboere om afhentningsdatoerne med opslag på opslagstavlerne.
Skraldemanden kommer fra klokken 7.00 og tager kun korrekt fremlagt affald med. Du stiller dit affald frem
foran affaldsindhegningen aftenen før afhentningsdatoen i sorterede bunker:
STORT BRÆNDBART
(1-3 meter langt, max 1,5 meter bredt)
- Møbler, madrasser, gulvtæpper, haveredskaber, træpersienner, sengebunde
- Vinduesrammer uden glas, døre uden glas,
- Brædder fra gør-det-selv arbejde samlet i en klar plastsæk. Søm og skruer skal fjernes eller bankes ind.
STORT JERN OG METAL
(1-1,5 meter)
- Cykler, barnevogne, tørrestativer, stiger, strygebræt og andet indbo af jern og metal. Alle cykler og
barnevogne skal mærkes med ”storskrald”.
ELEKTRONIK
-Alt med ledning, lyd og alt der kan lyse bortset fra selve lyspæren. Saml små ting sammen i en klar
plastsæk.
PVC
-Badebolde, altankasser, telte, regntøj, gummistøvler, voksduge, bruseforhæng.
TIP: PVC er ofte mærket med plastmærke 3 (genbrugstrekant med et 3-tal).
IMPRÆGNERET TRÆ
(1-3 meter)

Kommunens vejledning:
1) Ingen bunker
Stil affald på jorden, så det ikke vælter. Når skraldemanden skal løfte affald ned, er der fare for at affaldet
vælter. Derfor må I ikke stable affaldet.
2) Ingen rod
Affaldet skal være sorteret. Det betyder, at hver af de 5 typer affald skal stå for sig, og der skal være tydeligt
mellemrum mellem affaldet. Så kan hver skraldemand tage det rigtige affald med i sin skraldebil.
3) Intet småt affald
Storskrald betyder STORT affald. Affaldet skal være større eller længere end 1 meter. Dog ikke større end at
2 skraldemænd kan løfte det. Er affaldet mindre end 1 meter, skal I bruge affaldsbeholderne eller
genbrugsstationen. Den eneste undtagelse er elektronik. I må gerne samle mindre elektronik i en klar plast
sæk og sætte frem til storskrald.
4) Ingen kasser og poser
Skraldemanden kigger ikke i kasser og poser, og skraldemanden pakker ikke affaldet ud. Derfor tager han
ikke flyttekasser og poser med. Pak affaldet ud og sorter det. Aflever det i affaldsbeholderne eller på
genbrugsstationen.
5) Ingen glas, spejle, keramik og porcelæn
Glas, keramik og porcelæn skal afleveres på genbrugsstationen.

OBS. FØLGENDE TYPE AFFALD SKAL BEBOERE SELV KØRE PÅ GENBRUGSSTATIONEN:
- Glasplader, spejle, porcelæn, keramik, krukker, vaser og brugskunst af glas.
- Wc, vask, fliser og klinker fra badeværelser og vådrum.
- Tøj, sko, tasker, bælter.
- Ting der er for gode til at smide ud kan afleveres på genbrugsstationens byttecenter.
- Affald i flyttekasser og plastsække. De skal pakkes ud og sorteres på genbrugsstationen.
- Jord, sten, fliser, grus.
- Byggeaffald, nedrivningsaffald, affald fra professionelle håndværkere.

Genbrugsstationen, Bispeengen 35, 2000 Frederiksberg, er åben på hverdage fra 10-18 og i weekenden fra
10-17.

