
Godt Nytår

Prøv noget nyt i 2008 - tænk dig om og udvis lidt ansvarlighed !

Hvad er årsagen til, at du stiller dine flasker ved siden af flaskecontaineren når du
kan se at cien er propfyldt? - hvorfor tager du ikke dine flasker med hjem igen og
kommer tilbage når der er plads eller afleverer dem et andet sted? Netto har en
ganske udmærket flaskecontainer som du gerne må bruge.

Hvorfor mon du stiller dit affald i sække ved siden af den blå container når den er
fyldt. Hvorfor smider du ting oven på containeren når den er fyldt. Du ved jo at den
bfiver tømt hver torsdag - tag dog dit affald med hjem igen og prøv igen når
containeren er tømt!!!

Hvorfor mon du stiller dit køkkenaffald ved siden af den grønne container når den
er fyldt. Det er ulækkert og tiltrækker rotter, ræve og andre dyr som synes det er
herligt at rode i dit affald og sprede det ud over området. Du er jo ligeglad - for du
er jo kommet af med dit affald og det er jo ikke dig som skal rydde op når affaldet
er spredt ud over området. Containeren tømmes også hver torsdag så du må jo
bare vente til der plads - det andet er noget svineril!!

Hvordan kan det være at du ikke kan kende forskel på brandbart materiale og
jern. Brandbart materiale skal i den blå container og jern skal i skuret. Hvis du er i

tvivl om, hvad der er jern så anskaf dig en magnet. Hænger den fast på det du tror
er jern er den god nok og skal iskuret - der skal ikke andet iskuret. Helt ærligt,
hvor svaert kan det være?

Hvorfor stiller du dine halvfyldte malerdunke i skuret tiljern affald. Det er dit
problem at skaffe dig af med maleraffald og andet kemisk affald. Aflever det til en
malerbutik eller på genbrugspladsen.

Hvis du er presset for at komme af med dit affald her og nu så kør dog på
genbrugspladsen - det er ikke så langt vaek. Der er stort set åbent hele dagen alle
ugens dage også om søndagen. Du er velkommen på genbrugsen, så overvej lige
denne mulighed inden du bare stiller noget vefSfth af de fyldte containere!!!!

Dette brev er ikke skrevet af bestyrelsen eller på opfordring af bestyrelsen, men er
skrevet af en beboer her i Ketteholm, som synes det er død ærgerligt, at du er
med til at svine vores område til og ikke gider, at overholde de regler, som der nu
engang gælder for dem der bor her i Ketteholm. Ønsker du at få ændret reglerne
så mød op til en generalforsamling og få reglerne ændret der!!!!

Prøv nu at udvise noget ansvarlighed og lad være med at være ligeglad. På den
måde kan vi alle være med til, at vores oase ikke kommer til at ligne en stor
losseplads - på forhånd tak.


