Gentofte kommunes genbrugsordning
I juni 2015 blev Ejerforeningen Strandparksvej 20-22-24 tilmeldt Gentofte
kommunes genbrugsordning, således at vi nu har mulighed for at sortere vores
affald i Glas, Pap og Papir i 3 forskellige containere og resten af affaldet i restaffald.

Papir, Pap og Glas
Vi har erstattet én container til restaffald (ud af 5 i alt) med 3 genbrugscontainere,
og
det er der god økonomi i for ejendommen. For hver container til restaffald, vi
erstatter med en
genbrugs container, sparer ejendommen 15.000 kr./år.
Jo mere genbrug, jo mere sparer vi og jo bedre er det for miljøet
Vi er startet med én container mindre til restaffald, således at vi nu har 4 i stedet for
5 containere til restaffald (fremgår af containeren). Hvis det viser sig, at vi med
mere genbrug
kan spare en container mere og dermed endnu 15.000 kr., så vil bestyrelsen
afhænde endnu
en container til restaffald.

Farligt affald
Vi har ligeledes to små røde beholdere til farligt affald (batterier, kosmetik, maling
m.v.), som er placeret i hjørnet i affaldsafdelingen i gården.

Sorteringsvejledning
Alle i ejendommen har fået en sorteringsvejledning, hvor det fremgår, hvad der må
komme i hhv. papir, glas og pap containerne.
Nej tak til pizzabakker i pap-containeren: En vigtig regel er, at pizzabakker ikke må
komme i pap-containeren. Grundet til det er, at madrester, som ligger i en
pizzabakke, forgår, og en pizzabakke kan ødelægge et helt læs pap.
Hvis du vil læse mere om sortering, så kig på www.gentofte.dk/affaldgenbrug
Tømning i flg. Gentofte kommune
Restaffald – tømmes hver fredag
Papir – tømmes fredag i ulige uger
Pap – tømmes fredag i ulige uger
Glas – tømmes fredag i ulige uger
Farligt affald - tømmes efter behov. Det er Brigitta fra bestyrelsen, der har opgaven
med at ringe til Gentofte, når de røde kasser trænger til at blive tømt.

PS! Det er forskellige biler, der henter affaldet.

Kompostering
Som et ekstra og helt frivilligt element i affaldssorteringen har vi fået en kompostbeholder, som er
placeret i haven. Den fylder ikke ret meget – se billedet. Der må kommes
kaffegrums, kartoffelskræller
– al ukogt grønt, æggeskaller m.v. i. Det er Brigitta, der er ansvarlig for
kompostbeholderen.
Det er lidt en videnskab, hvordan man får en god kompost ud af en
kompostbeholder, og det kan tage
1-2 år, før man får kompost - men nu prøver vi, og så ser vi om nogen tid, om vi vil
fortsætte.
Hvis
du
vil
læse
mere
om
kompostering,
så
kig
på
http://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Affald-og-Genbrug/Hjemmekompostering
Venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Brigitta, d. 5. september 2015

