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Vores affaldsløsning er godkendt af kommunen

Fredensborg Kommune har nu endeligt godkendt den – på afdelingsmødet den 27. august 2020 –

vedtagne affaldsløsning, som opfølgning på de nye love, forordninger og regulativer.

Vores nye affaldssystem kommer til at være 5 affaldsøer fordelt ud over vores areal således, at

vi får gjort afstanden fra hjem til den nærmeste affaldsø kortest mulig for flest mulige, med de

betingelser affaldsregulativer for Fredensborg Kommune giver.

Det system afdelingsmødet vedtog, er et seminedgravet system, som vil kunne minimere støj og

lugtgener ved affaldsopbevaringen og afhentning.

Vi har beboere, som er handicappede eller så

gangbesværede, at de ikke selv kan bringe

deres affald til nærmeste affaldsø. Dette er i

første omgang ikke boligselskabets, men er

Kommunens ansvar.

Boligselskabet er klar over, at der kan være

yderligere problemer ved denne ordning og vil

naturligvis hjælpe, hvor vi har mulighed for

det.

Orientering til os alle

Der vil blive grundigt orienteret til os alle om, hvordan og hvilke affaldstyper, der skal sorteres,

både fra Fredensborg Kommune og boligselskabet.

Der vil op til tiden for igangsættelsen blive husstandsomdelt en vejledning, som omhandler hvad

der skal sorteres, og i hvilken beholder det skal lægges.

Det er bestyrelses plan, at vi indkalder til mindst ét orienteringsmøde, hvor den nye ordning bliver

forklaret, og vi vil indkalde personer, som kan besvare alle spørgsmål om ordningen. Vi planlæg-

ger disse møder i ugen før igangsættelse af ordningen.

Byggeperioden

Etableringen af de 5 affaldsøer vil tage ca. 4 uger fra starten af byggeriet, vi har ikke den helt

præcise dato for dette endnu.
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På ovenstående plan kan ses, hvor netop din affaldsø er placeret, men vi gør opmærksom på, at

det kun er vejledende, du kan selvfølgelig bruge den affaldsø, som du synes ligger bedst for dig.

Diverse

Vi har aftalt – og også vedtaget på afdelingsmødet den 14. juni 2021 – at Niverødgården vil benyt-

te vores affaldsanlæg ved Laden (naturligvis mod behørig betaling).

Skulle der opstå spørgsmål før eller efter igangsættelsen af vores affaldssortering, kan disse

spørgsmål sendes til enten Ejendomskontoret eller bestyrelsen, hvor vi vil skaffe svar fra kom-

petent side.

med venlig hilsen

Bestyrelsen for Niverød IV
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