
Kære beboer i Ketteholm, 

 

Hermed information om den kommende renovationsordning i Ketteholm: 

Der bliver etableret en ekstra containerplads nede ved vendepladsen. 

Derved vil der komme til at være en containerplads i begge ender af Ketteholm med 

containere til bioaffald, til papir, til pap, til plast og til restaffald. Der vil forsat kun være 

metal og glas i den ene ende. 

I første omgang vil den store blå container blive stående, men det vides endnu ikke hvor 

længe. 

 

Dermed vil vi være i stand til at efterleve kommunens krav om at sortere vores affald i 

overensstemmelse med den folder I har fået udleveret sammen med den grønne spand til 

bioaffald. 

 

Det betyder også, at kommunen tømmer de skraldespande, der står ved hver enkelt 

husstand, for sidste gang fredag d. 29/11. Man kan herefter gratis beholde den evt. som 

sin egen mellemstation eller I kan smide den ud ved at stille den bag garragen ved 

metalaffaldscontaineren. 

 

Til de grønne spande har I fået udleveret en rulle grønne affaldsposer. Foreningen vil få 

udleveret ekstra ruller, så man ikke løber tør. Den første tirsdag kl. 20.30-21.00 i hver 

måned, vil I kunne afhente nye ruller nede ved vendepladsen. Så sørg for at afhente, så I 

altid har et par ruller liggende og ikke løber tør. Ønskes der mulighed for at der bliver 

udleveret poser oftere eller på andre tidspunkter, så må man meget gerne melde sig til 

opgaven, så kan vi melde andre tider ud også.  

Har man ikke modtaget en grøn spand til bioaffald, så ring eller skriv til Steffen på tlf. 

42241008. 

 

Vi er fuldt ud med på, at det kan opleves mere besværligt end den løsning, vi har i dag, 

men det er et krav fra kommunen i et ønske om en mere miljøvenlig renovationsordning i 

Hvidovre kommune. Det skulle til gengæld også betyde en reduktion af det 

renovationsgebyr, husstanden i dag betaler. 

 

Til sidst en opfordring om at gå ind på Ketteholm.dk og tilmelde jer nyhedsbrevet. Herved 

vil I automatisk få en mail, hvis for eksempel der bliver nye tider for udlevering af poser 

eller anden information. 

 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen 


