Fælles affaldshåndtering for E/F Lanternen, Kompasset og Sekstanten
Til samtlige ejere!
Denne information sendes direkte da det er meget vigtig at samtlige ejere er informeret og at I informerer
jeres eventuelle lejere grundigt om de nye forhold så vi undgår store udgifter til sortering, oprydning og
gener ved at containere ikke bliver afhentet hvis der er placeret forkert affald i dem.
Skraldeskur:
Det skraldeskur der er placeret udfor E/F Sekstanten har 2 cylindre monteret – den øverste kan bruges af
Lanternen og Kompasset og den nederste af Sekstanten. Alle beboere har således adgang med deres
hoveddørsnøgle.
Glas containeren udfor Kompasset bliver fjernet og alle beboer skal aflevere flasker og dåser i
skraldeskuret.
Københavns Kommune har indført flere materialegrupper der skal frasorteres, nemlig småt metal, plast og
småt elektronikaffald der fremover ikke må lægges i storskraldscontaineren. Der vil blive opsat hylder med
tydelig skiltning til disse materialegrupper.
Pap containerne vil fremover blive tømt hver uge for at kunne betjene de tre ejendomme. Pap containeren
låses op med den nøgle der hænger i en snor til venstre på hver container.
Batterier kan forsat afleveres i den lille stander ved papircontainerne – venligst uemballeret.
Skiltningen skal følges – er der tvivlsspørgsmål så kontakt venligst din bestyrelse så vi kan hjælpe!
Papircontainere:
Alle tre ejendomme anvender de 2 papircontainer der er opstillet udfor Kompasset.
Storskraldscontainer:
Den vil fremover blive bestilt hver 14. dag, hvilket vil sige omkring den 1. og den 15. i måneden. Den vil
blive parkeret udfor Kompasset. Det er ikke tilladt at stille storskrald ned på fortovet på forhånd!
I storskralds containeren kan man aflevere; kasseret indbo og (rent) affald, der er for stort til at blive smidt
ud som dagrenovation. Følgende er ikke storskrald: Brokker af mursten, sanitetsudstyr, jord/sten/grus,
forrådneligt og/eller ildelugtende affald. Elektronikaffald, farligt affald, PVC-affald, imprægneret træ, papir,
pap, glas og haveaffald.
Affaldsskakt i opgangen:
Heri kastes indpakket almindeligt husholdningsaffald i lukkede poser (max. 15 liter poser).
Alt andet affald:
El-pærer, planteaffald, farligt affald, hårde hvidevarer og lignende henvises til vores lokale genbrugsstation;
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