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Til grundej erforeningens medlemmer.

Bestyrelsen for grundejerforeningen vll endnu engung anmode medlemmerne af
grundejerforeningen om at overholde reglerne som gælder for bortskaffelse af affald og som gælder

f.or alle medlemmer af grundejerforeningen både ejere og lejere.

Grunden til, at vi igen ser os nødsaget til det, er at der fredag i uge 1 ikke blev tømt affaldsposer
ved de enkelte huse. Arsagen var, at renovationsfirmaet var bagud pga. helligdage ved jul og nytår.

Det har dog ikke forhindret nogen i, at overfylde den grøffire container så låget ikke kunne lukkes.
Dette på trods af, at der umiddelbart inden jul blev omdelt et brev til alle husstande med instruks
om, hvor meget der må fyldes i den grønne container.
Da den gtøffre container var fyldt - ja så blev affaldet bare stillet ved siden af - så er der jo nok
nogen, som sørger for, at det kommer op i containeren når den bliver tømt.
Det har heller ikke forhindret nogen i at skaffe sig af med deres husholdningsaffald ved at lægge det
i den blå container og da denne var fyldt jø så lægges afføldet bare på jorden ved siden af -føj for
noget svineri det tiltrækker rotter og øndre udyr - nu bliver det jo spændende om vi så skal betale
ekstra for, at fatømt containeren fordi der er lagt husholdningsaffald i den.

Det er noget svineri og meget uansvarligt - der er tilslmeladende flere, som ikke føler den store
ansvarlighed over for det område som de lever og bor i eller sætter pris på de goder som vi synes vi
har her i Ketteholm. Det er egentlig meget nemt og kan ske ved at følge de anvisninger som
efterhånden er skåret ud i pap ogbøjet i neon for hvordan du skal bortskaffe dit affald.

Den blå container er beregnet til brændbart øffild - og alt brændbart affald skal 1ægges i denne
,;ontainer. Det er der medlemmer, som er ligeglade med og bare stiller det i storaffaldsrummet - så

er der jo nok nogen andre, der fierner det brændbare affald. Et eksempel fra hverdagen. Gennem et
stykke tid var der opbevaret en soå i en carport. Det blev påtalt at carporten ikke er beregnet som
ekstra opbevaringsrum. Da det blev påtalt - ja så blev sofaen henstillet i storaffaldsrummet - så er
nok nogen andre som bærer den over i den blå container ! ! !

Storaffaldsrummet er alene beregnet til ikke brændbart øffuld som jern og sh springmødrøsser.
Hvis du er i tvivl om det er jern du står med, så prøv med en magnet - hvis den falder af så er det
ikke jem og skal ikke i storaffaldsrummet.

Med hensyn tlltlaskecontøineren så skal vi igen indskærpe at den kan er beregnet ti1 tomme vin og
spiritusflasker ikke øndet. Bortskøf selv dine tomme sildeglas / dressingflasker / øndet glas. Det er
ikke en gløscontuiner - men ulene til tomme vin og spiritusflasker og vifår pengefor dem - men
også fratræk når der er øndet en vin og spiritustlasker i fløskecontøineren.

Når der ikke længere er plads i flaskecontaineren er der bestilt tømning. Det betyder, at du ikkebare
skal stille dine tomme flasker i en pose ved siden af flaskecontaineren. Tag dog flaskerne med hjem
og kom igen når der er plads i flaskecontaineren.

l{vis nogen af grundejerforeningens medlemmer er i tvivl om hvordan de skal handtere deres affald
står bestyrelsen til rådighed med vejledning.
Bestyrelsen består af: Per E, nr. 83 - Per M, tr. 61, Søren, nr. i 19 og Steffen nr. 89.
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Glemte vi at nævne at du altid kan køre på genbrugspladsen med dit affald - der er også åbent om

søndagen.

Med hensyn til ansvarligheden - så har vores trillebøre været væk i en længere periode. De er nu

dukket op igen og har formentlig hygget sig hos nogen - de er til låns og skal stilles tilbage efter

brug.

Med hensyn til trillebørene så havde vi for kort tid siden 3 funktionsdygtige børe. Nu er der faldet et

trjul af den ene. En anden er knækket i ste1let. Det er noget vi selv har konstateret, men den som har

brugt trilleb øren daden gik i stykker har formentlig allerede opdaget dette under brug. Hvorfor

stilGs en defekt trtllebøibare tilbage uden at give besked på at den er gået i stykker så den kan blive

repareret?- uansvørtighed? -tigegtødhed?-ellerbare -detrøgermigetstykke?? ligesom

med affaldet !!!
[lvis noget går i stykker når du låner det - så giv besked om at tingen er defekt.

Mange i grundejerforeningen gør sigumage for at følge de få og rimelig simple regler, som er for

området. Desværre er det ikke til at se, hvem det er der ikke vil følge reglerne og derfor bliver alle

desværre skåret over en kam.
Engang imeliem kunne det være rart at finde ud af, hvem det er, som ikke vil være med til at føIge

regleme - ???

Der er rigtig mange som gør et godt stykke arbejde på området og hjælper til, så her er pænt og

ryddeligt. Alle kan vel godt lide at bo et sted som er pænt, rent og præsentabelt.

Andre er tilsyneladende ligeglade med hvordan her ser ud. Her tænkes specielt på flere

uindregistreretkøretøjer som er parkeret på området.

Uansvirlig hundeejersom konstant lader sin hund være en selvlufter hund og som derfor heller ikke

kan samle hundens efterladenskaber op.

Vi vil gerne opfordre til at ølle udviser større ansvarlighed og føtger de få regler som gælder for
Ketteholm, forsætte med, øt bruge de affaldsordninger vi hør og ikke misbrage dem som det er

tilfæ I d et fo r øi e b lik k et.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN


