Beboer info
A/B Ryparken februar 2017

Affaldshåndtering
På vores netop afholdte ordinære generalforsamling var der et forslag til debat, som omhandlede vores
skralderum. Debatten handlede dels om hvad der evt. kan gøres ved det stigende antal skraldere, som
dagligt besøger vores skraldegårde, men ligeså vigtigt også om den generelle affaldshåndtering fra
beboerne i foreningen.
Generelt er meldingen fra ejendomsfunktionærerne at beboerne er gode til at sortere affaldet korrekt i de
forskellige containere. Der er dog områder, hvor der er plads til forbedring. For at minimere de ressourcer
som ejendomsfunktionærerne skal bruge på affaldshåndtering, som er beboernes ansvar, men også for at
minimere risikoen for, at der opstår problemer med skadedyr i området, vil Bestyrelsen gerne vil opfordre
beboerne til at gøre en ekstra indsats omkring håndteringen af;

 Dagrenovation
o

Problem
Det opleves ofte containeren tættest på indgangen til området for dagrenovation er
overfyldt således, at låget på containeren ikke kan lukkes, mens de resterende
dagsrenovationscontainere kun er halvfyldte. Dette resulterer oftest i at områdets fugle
hiver affald op ad containerne, så det bliver spredt i området, men kan også give lugtgener
og resultere i at der kommer skadedyr i området. Derudover betyder de overfyldte
containere at ejendomsfunktionærerne skal bruge ressourcer på at fjerne affald fra de
overfyldte containere og lægge over i de andre dagsrenovationscontainere, samt at bytte
rundt på containerne, så der kommer en tom container forrest, da deres erfaring er at
beboerne tilsyneladende ikke kan finde ud af at bruge de bagerste containere.

o

Opfordring
Bestyrelsen vil gerne henstille til alle beboere om ikke at overfylde
dagsrenovationscontainerne. Så hvis det konstateres, at der ikke er plads til mere affald i
en container (dvs. at låget skal kunne lukkes helt) så gå de ekstra 5 skridt og brug en af de
resterende containere i stedet. Det vil spare ejendomsfunktionærerne for unødigt arbejde
og frigøre ressourcer som f.eks. kan bruges til at vedligeholde vores flotte haveanlæg.
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