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Forslag til ændring af containergården
Emne: Indførelse af trailerordning til bortskaffelse af storskrald – se ref. Nr 89 – se også anvisninger om
affald i husordenen – se opsatte skilte. Forslaget er indregnet i budgettet (dog ikke el ladestandere samt
ekstra video)
Storskrald
Hårde hvide varer – store møbler – tæpper – skabe – byggeaffald – sanitetsgenstande – bildæk – større
jerngenstande – toiletter – håndvaske.
Årsag
Vi har indtil nu haft en container gård, hvor visse genstande kunne henkastes. Der er opsat skilte, hvorpå
der står anført hvad der må henkastes, og hvad der skal på kommunens genbrugsplads. Men ingen
beboere, retter sig efter disse anvisninger. Derfor sker der ingen sortering af det affald, og alle kommer til
at betale for, at byggeaffald bare henkastes i containergården og ikke køres til genbrugspladsen på
Holsbjergvej. Med henvisning til de nye regler, for affald så er affald ikke længere affald, men en resource
der skal genbruges, og derfor også sorteres, så genbrug kan gøres mulig.
Vi kan ikke tilrette vores containergård, således at der kan ske sortering af alle typer affald – derfor er vi
nødt til at tænke anderledes, og derfor forslag om trailerordning, hvor sortering vil ske på kommunens
genbrugsplads. En del beboere har også udtrykt, at vi skal finde en anden løsning i forhold til den måde
gården har fungeret på, og er enig i at det er bedst at den nedlægges.
Trailerordning.
Ejendomsservice kontaktes, når man har behov for at få bortskaffet større genstande, som man f.eks. ikke
kan have i sin egen bil. Ejendomsservice notere nødvendige oplysninger ned, og herefter bliver der opstillet
en trailer ved pågældendes opgang. Når genstande er placeret på trailer, kører man den selv til
genbrugspladsen, eller ejendomsservice kører den til genbrugspladsen – det sidste koster xxx,- kr som
opkræves vi fælles udgifterne.
Albertslund kommune – forsyningen
Vi har forelagt forslaget for Albertslund kommune v/ Birte Kvamm, som absolut vil anbefale denne
fremgangsmåde, især når vi ikke selv har mulighed for at indrette en plads, hvor sortering kan foregå. På
kommunens genbrugsplads vil det også være muligt, at aflevere de forskellige former for affald, således at
det kan genbruges – trælægter kan genbruges – gulvbrædder kan genbruges – visse møbelgenstande kan
genbruges – nogle gamle cykler kan genbruges m.m. Fremtiden hedder genbrug og ikke udsmid.
El ladestandere.
Den tilovers blevne plads, indrettes som p plad, hvor der vil kunne oplades el biler. Efter opladning køres
bilen til de normale p pladser. Den nære fremtid vil givet betyde, at beboere i vor forening vil begynde at
køre i el biler. Derfor skal vi også forberede os på disse muligheder. Vi får nu 3 pladser, som kkke har været
i anvendelse som p plads tidligere. Det gør det mmuligt, at indrette denne plads til opladning af 3 elbiler
efter nærmere fastsætte regler og de nødvendige afklaringer er gennemført.

