
TiL BEBOERNE I KETTEHOLM.

Emne: STORAFFALDSORDNING OG HAVEAFFALDSORDNING

1 ) I storaffaldsrummet må der KUN hensti I les:

a ) kasserede brugsgenstande,
b) bygningsaffald dog ikke mur- og betonaffåId '
c)trærødder fra stØrre buske og træer

endvidere skal 1øst affald sammenbindes eller emballeres

ALTSÅ IKKE HUSHOLDNINGSAFFALD ! ! ! !

det er desværre konstateret, at nogie husstande ikke har forstået
dette og hensti I ler kØkkenaffald i rummet.

DET ER NOGET SVINERI OG DET ER FORBUDT ! ! ! !

Mal ingsrester og andre kemikal ier må ikke hensti I ies i rummet,

men skal afleveres til farvehandleren.

Da grundej erforen ingen

dårl igt ry hos Hvidovre
simple regler:

På pladsen til haveaffal

a) haveaffald som

b) grene som ikke
bundet med må

PLASTSÆKKE MÅ

GrundejerJorenittg..

Kettcholm
Den 3. maj 1 99 1

- og dermed dig selv - er ved at få et
Kommune skal du efterkomme nedennævnte

d må der kun hensti I Ies:

ikke må indeholde andre former for affald
er over 1 m. lange og bundtet til at

der ikke benyttes meta ltråd.
IKKE BENYTTES SOM EMBALLAGE ! ! !



I Såfremt du ikke vil købe papirsække til dit haveaffald bedes

du anskaffe en plastbeholder, som så vi I bl ive tØmt.
DER MÅ IKKE HENSTILLES ANDRE FORMER FOR AFFALD HER ! ! ! !

Aviscontainerne ved storaffaldsrummet er beregnet til aviser og

andre tryksager og du skal naturl igvi s lægge dine gamle avi ser
m.v- heri og ikke i plastposer i storaffaldsrummet el Ier som

haveaffa I d .

Ketteholm har ikke en flaskecontainer og får det hel ler ikke.
Du skal derfor tage dine tomme vin/spiritusflasker med tilbage
tit en flaskecontainer - der er jo iettere at bære tilbage end

da du bar dem hjem ! ! !

Flaskerne skal ikke henstilles i storaffaldsrummet eller lægges

i en plastpose og stil les tii haveaffald.

Ketteho lm får i øj eb I i kket særbehand I i ng hos Hv i dovre Kommune

p.g.a. vores bel iggenhed(rækkehusbebyggelse).
Kommunens tålmodighed er imidlertid ved at være brugt op.

Det er forstålel ig når reglerne for affaldsordningen
gang på gang ikke overholdes af beboerne i Ketteholm. Konsekvensen

heraf vi I sandsynl igvi s være, at særordn ingen ophører. Dette
vii medføre, at der kun vil blive afhentet storaffald een gang

i kvartalet ud for hver enkelt husstand -

Det kræver ikke megen fantasi, at forestille sig, hvordan onrrådet

vil se ud når tiden for afhentning nærmer sig ! ! !

Der er naturl igvis op til de enkelte beboere, at overholde disse
regler, men bestyrelsen håber med dette hjertesuk, at al Ie forstår
alvoren bag denne skrivelse, som vi har set os nødsaget til at
lave, da konsekvenserne, hvis særordningen ophører, umiddelbart
synes uoverskuel ige "

På opsiagstavlen er reglerne fra Hvidovre Kommune ophængt, så

hvis du er i tvivl om noget, vedr. dette kan 1æse reglerne her"

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN


