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TIL BEBOERi{E T KETTEHOLM,

Vedr. storaffafd og haveaffafdsordnjng.

NU ER DET ALVOR !!!!!

I ethvert samfund er der 7ove, regler og vedtægter, som skal orzerholdes
for at samfundet kan fungere.
qÅrlan cr def oo.så I Ketteholm. Ketteho.lm ligger i Hvjovte Kommune, som

har udfornet nogle særregJer for aflevering og afhenLning af storaffald
og haveaffald hos os. Når regLerne gang på gang ikke overho-Zdes vil det
natruLigvis få nogle konsekvenser og bebgggelsen Ketteholn er tæt på iX*e
7ængere at få afhentet storaffald og haveaffal-d efter denne særordning.

Dof pr mpdpf DhctÅ:-+ -+ ^^^?^ hei)oere j Ketteholn ikke vi7 fø7ge regTerne.'- -.--1UlgL dL ttugtc p

Der er for kort tid siden udfeveret 2 stk. papirsække pr. husstand, men

alligeve1 hensti-Z?es hver uge 1 til- 2 plastsække til haveaffald -
det er for dår7igt! ! ! ! ! og poserne bfiver ikke fjernet.

Hver uge står der mindst een papirsæk tiTbage efter renovationen har
været her. Det er fordi nogLe lægger husholdningsaffaJd i sækken og

andet affaTd som ikke kan kompostseres. Det er en nem og probTenfri måde

at komme af ned sjt affald på, men det er ansvarsføst og b7ot, at overføre
probJenet til andre, som efterføTgende skaT fjerne affaldet.

Det nemme,ster e-r, at alle følger reglerne - de er ophængt på opsJagstavTen
frjt tjlgængeTigt for alle. så det er ikke en undskgTdning at regJerne
ikke kendes.

Den afternative løsning, når kommunen ikke Jængere vi1 afhente affaldet
hn< ne pr af 4er l pics pn conf ainpr som rzi sel-- ^''^t L^+^? ^ ned f Of-* --- --f lJEl t Dvttl r V D^a/ uY Lale . Il

højeJse af husleje/grundejerforeningskontigent til fø)ge- Prisen for
en container er mindst kr: 33.000,- pr. år ! ! ! !

Historjen om, at det ikke er beboerne, der stiller diverse poser med

blandet jndhold på pladsen, nen folk udefra, har bestgrel sen konstateret
ikke holder stik-

Stort set de fleste af beboerne følger regTerne, men der er tjlsYneJadende
nogle få, der er konplet ligeg)ade og hensgnsTøst fortsætter med at stille
pJastsække/køkkenaffald n.v. på pladsen og derved øde1ægger en god ordning
som så mange har glæde af.

Rpq/rrrelepn følcr sin maafpslØ::p i den nuværende situation son er ganske
Dc a cy I

utjlfredsstjllende og vi7 gerne have ideer eller gode råd tit, hvordan
misbruget af ordningen effektivt stoppes for NU ER DET ALVOR.
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