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TiL beboerne i KettehoLm.

På grundejerforeningens generaTforsaml-ing den 21. marts 1992 var der en debat
omkring storaffa-Zdsordningen. Den nuværende ordning koster for øjebl:kket
grundejerforeningen kr: 76.000,00 pr år. Dette store beløb er ikkc ar:r:cnraholr
og skal nedbringes.

Årsagen til at der,beta-Zes et så stort beløb er, at der er familier som har
for meget køkkenaffaJd og der er ikke plads til det heLe : deres affaldsspand.
AffaLdet bliver pakket j sække og camouf-Zeres son storaffald og sækken hen-
stil-Zes r storaffaidsrummet.
Kommunen , som afhenter sækkene, kigger i alle sække og når de finder køkken-
affaLd i sækkene, efterlades sækken.
I enkeLte tilfælde har det været nuJigt at afleyere affaLdet åos ejeren, men
ofte er det desværre jkke nuTigt.
Grundejerforeningen har så flere gange stået med sække indehoidende køkkenaffald.

Denne fremgangsmåde ska-l nu ændres ! ! !

Der er indkøbt en container, som opstilles j storaffaldsrummet den 28. marts 1992.

Denne container er beregnet til køkkenaffald og affald som normaLt Lægges i
skral despanden.
De fanilier som har for meget affaLd kan nu ganske lega7t komme af med dette
affald uden at skulle .sn:ge det med ,som storaf fald.
Containeren vil blive tømt hver mandag og vi håber på denne nåde at kunne ned-
bringe udgiften til storaffaLd.
Containeren er kun beregnet til køkken/husholdningsaffald.
Tomme flasker af-Zeveres j flaskecontainere, som er opstlJlet ved indkøbscentre
m,v. i kommunen.

GamLe aviser Lægges i en af de 2 aviscontainere ,son står ved sjden af storaffalds-
rummet.

Malingrester afleveres til farvehandleren.

Haveaffal-d Jægges i papirsække elLer bundtes efter gæTdende regTer og st:J-Zes
på pladsen til haveaffaid.

Dette tiTtag er den sjdste nuTighed for at komme probT'emerne omkring hushold-
ningsaffald til livs. BestgreJsen håber aLLe vil bidrage tiJ at ordningen kommer
tif at fungere tj-Zfredsstiflende for alLe.

Læs evt. endnu gang regTerne for aflevering af storaffaLd og haveaffaLd igen -
de hænger på opslagstavlen ved skuret.

Ited venlig hiTsen

BESTYRELSEN.


