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Reeler for ani!rineelse af storskrald i containereå.!!!:.
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Der er investeret i 4 stk. trådcontainere til at anbringe storskraldet i,
møbler dog undtaget. Vi har alle en fælles interesse i, at håndteringen af
storskrald foregår så glat som muligt. Vær derfor disciplineret omkring
dette. For de, måske mange af os, der kommer fra et parcelhus i Greve
kommune - er reglerne de selv samme som de vi iagttog tidligere.
Greve kommune vil have det sådan - i modsat fald fjerner de ikke vort
storskrald.
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Affaldet opdeles i to hovedkategorier, brændbart og ikke brændbart. Disse må
selvsagt ikke blandes.
Til brændbart henhører.
møbler og inventar,
legetøj, bøger, tøj, sko, papkasser, flamingo, plastic,
vaskepulveremballage, gulvtæpper, ikke-imprægnerede brædder
tapetrester.
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Til ikke-brændbart henhører.
Møbler etc. af ikke-brændbare materialer.
Porcelæn, keramik, marmor og stentøj.
Spejle samt glas fra indbo.
springmadrasser samt møbler med metalrammer og fjedre.
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Bemærk venligst!
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Alle papemballager splittes op og foldes sammen. til et håndterligt
format. Hvis flere bindes de sammen med snor.
Mindre papemballager samt andet brændbart affald,jfr. ovennævnte
skal afleveres i gennemsigtig plast-sæk, som
anskaffes for egen regning.
Aviser og tidskrifter mv. har intet med storskrald at gøre. De afleveres
i den detil indrettede grå plastcontainer i cykel
og dagrenovationsrummet.
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Store møbler skilles ad til håndterlige enheder.
I

Tæpper rulles sammen og bindes med snor. Max. længde 1 mtr.
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Brædder og lister (kun ikke-imprægnerede) afleveres i klar plast-sæk
max. længde 1 mtr.
Elektronisk affald samt metaller anbringes for sig i containergård.
Det er absolut forbudt at.
At henlægge affald der har haft med madvarer at gøre.
At henlægge byggeaffald, håndvaske, toiletter, bordplader etc.
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At henlægge tryk- eller vacuumimprægnerede

brædderIIister.
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At henlægge noget der er emballeret i sorte plast-sække eller
bæreposer. Indholdet skal kunne ses.
At henlægge farligt affald, rester af maling, opløsningsmidler,
batterier, medicinrester mv. *)
*) Tidligere praksis med at kommunen sendte miljøvogn rundt er
ophørt. Vi må selv brin2e disse tin2 ud
på kommunens miliøplads. der som I
ved. li22er ca. 4 min. kørsel herfra 02 i øvri2t er 2ratis.
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Vi har, i kraft af containergården, den enestående mulighed, at vi kan
komme af med storskrald successivt. Vi skal ikke opbevare det i lejligheden i perioden mellem atbentningerne. Det er der andre steder
de er nødt til.
Men goder har man kun så længe de ikke misbruges. Renojlex fjerner ikke
storskrald, der ikke er "behandlet" som anført i nærværende skrivelse.
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Vi må kunne løfte denne beskedne opgave.
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Med venlig hilsen,

Bestyrelsen.

