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Kære Beboer i Niverød IV,

Bestyrelsen modtog i mandags (8. november 2021 kl 11:24) en mail om, at vores affaldssortering star-

ter næste tirsdag (16/11/21). Det er dog lykkedes at udskyde det én uge, så vores nye affaldssortering

starter

tirsdag den 23. november 2021

det vil sige, at der ikke sættes poser i de gamle stativer denne dag, men at affald fremtidigt skal læg-

ges i de rigtige beholdere i de nyetablerede affaldsøer. Vores nuværende affaldsstativer vil formodentligt

blive fjernet snarest efter denne dato, det er ved at blive undersøgt.

I modsætning til tidligere oplysninger viser det sig, at vi skal lægge bioaffald (madrester) i beholderen

med restaffald, indtil kommunen giver nærmere besked.

Bestyrelsen er ked af, at fristen ikke blev af en lidt længere varighed, så vi kunne have holdt de lovede

informationsmøder og givet lidt bedre tid til at sætte sig ind i de nye regler for affald.

Vedlagt er kommunens vejledning om affald, og hvorledes vi i fremtiden skal aflevere det i beholderne

på de affaldsøer, som er blevet etableret i området.

Det er vigtigt, at affald lægges i de rigtige beholdere (og på den rigtige måde), da boligselskabet kom-

mer til at betale bøder for forkert nedlagt affald – der er kun ét sted, hvor pengene kan hentes fra. Lige-

ledes er det vigtigt, at affaldet ikke efterlades på stier og veje, da det vil tiltrække rotter.

Bestyrelsen har bestilt de på afdelingsmødet i juni besluttede låse og nøgler, som vil blive leveret sna-

rest.

Der er en aftale med hjemmeplejen om, at hjemmehjælperen tager det sorterede affald med til affaldsø-

en efter besøget hos de, som er visiteret til hjemmepleje.

på vegne af bestyrelsen

med venlig hilsen

Niels Søndergaard

Eksempler på sortering indendørs: https://www.pinterest.dk/rk9131/affaldssortering-køkken/
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