
      BOLIGSELSKABET 

     BAKKEHUSENE    
            Bestyrelsen                              13. januar  2017 
 

Til Bakkehusenes beboere 
 
Da vi desværre har fået rapporteret at beboere har hensat affald på vendepladsen ud for 
garagerne på Bakkevej, indskærpes det herved, at der ikke må hensættes affald ved siden 
af de fremsatte beholdere, og heri kun lægges korrekt affald.  
 
Vedr.: Renovation i 2017  
 
Nedenstående dage og datoer vil, indtil anden information fremkommer, være gældende for 
afhentning af renovation i perioden januar - juni 2017.  
 

Dagrenovation – De grå beholdere afhentes hver mandag og returneres om tirsdagen. 

 

Grønt affald  afhentes følgende datoer i månederne marts – juni.  

 
15. marts - 12. april - 10. maj – 14. juni og med forbehold 19. juli 

Beholderne returneres den efterfølgende dag. 
 

Gældende for afhentning for Dagrenovation og Grønt affald er: 
Beholderen for Dagrenovation og for Grøntaffald inkl. Grene og affald i papirposer bedes venligst være klar 
til afhentning senest kl. 08.00 på afhentningsdagen. Vælger man selv at køre renovationen ud, skal den 
være kørt ud til enten Rødkilde Pl. eller Hvidkildevej senest aftenen før afhentningsdagen. 
    

Storskrald   Eftersom 2 afhentninger af storskrald, i 2016, viste sig at være tilstrækkelige, afhentes der 

også 2 gange i 2017. Viser det sig at der er behov for flere afhentninger, vil der blive taget stilling hertil. 
Vedr. effekter der afhentes som storskrald henvises til omstående side. 

 
Afhentningsdatoerne for 2017 er fastsat til: 26. april og 27. september. 

  

Elektronik, hårde hvidevarer og kemikalieaffald  hører ikke under storskrald, men afhentes efter 

nærmere aftale med ejendomskontoret. 

 
Mindre elektronik – Mindre metal – Hård plast – Papir – Pap samt Flasker indgår ikke i 

afhentningsordningen for hverken dagrenovation eller storskrald, men skal afleveres i de respektive 
beholdere der er opsat på vendepladsen ud for materielgården på Bakkevej.  
Batterier afleveres i beholderen der hænger på porten ind til materielgården. 
 
Flaskecontainer beregnet til flasker, syltetøjsglas o. lign. er opsat på Rødkildevej ved Rødkilde Pl. 
 
Der gøres venligst opmærksom på at der kun må afleveres rent papiraffald (aviser, reklamer og 
lign.) i de opstillede papircontainere. Papaffald skal foldes sammen og lægges i de specielle 
containere for pap.  
 

Fysisk afhentning af renovation: Af hensyn til afhentningen, der foregår ved hjælp af traktor med 

anhænger, bedes alle former for affald holdt inde i haverne – det gælder især haveaffald og storskrald. 
Containerne - den grå til dagrenovation og den grønne til haveaffald, skal være placeret før kl. 08.0 på 
afhentningsdagen, på et frit tilgængeligt sted med fast underlag i plan med flisegangen / havegangen og 
containerens håndtag vendende mod havelågen. 
Placeringen bør fortrinsvis være til venstre for havelågen. Kan dette ikke lade sig gøre, skal containeren 
placeres på havegangen med håndtaget mod havelågen i en afstand således lågen uhindret kan åbnes.  
Som et alternativ kan containeren placeres mellem lågestolperne parallelt med bagstien. 
  

Husk om vinteren at rydde for sne og gruse / salte for is. 

>>>>> Almen information om renovation - se omstående side <<<<< 



Almen information om renovation  
 
Jf. de af Københavns kommune udsendte Nyhedsbreve ”AFFALD KBH”, skal affald sorteres i forskellige 
typer affald: Dagrenovation, glas – flasker og anden glasemballage, papir, pap, hård plast / pvc, småt 
metal, småt elektronik, storskrald, farligt affald, haveaffald, elektronik, imprægneret - og malet træ. 
 
En del af disse affaldstyper indsamles af Bakkehusenes ejendomsfunktionærer – således dagrenovation, 
haveaffald, storskrald, farligt affald (maling o.lign.), elektronik og hårde hvidevarer.  
Alle andre typer affald er det op til beboerne selv at bortskaffe – glas og glasemballage samt papir og 
karton, hård plast / pvc, småt metal, småt elektronik i de dertil opstillede containere. Byggeaffald, 
imprægneret- og malet træ på en genbrugsplads. Ved imprægneret træ forstås træ der er tryk- eller 
vakuumimprægneret, samt træ der helt eller delvist er behandlet med et træbeskyttelsesmiddel. 
  

Nedenstående affaldstyper afhentes af ejendomsfunktionærerne. 
 
Dagrenovation omfatter: Madaffald – Mælkekartoner – Pizzabakker – Almindelige gammeldags el-pærer 
– Bleer og hygiejneaffald mv. – Flamingo - Snavset pap og papir - Selvkopierende papir. Bemærk at 
”Sparepærer” og batterier ikke må lægges i beholderen for dagrenovation, men kan anbringes i en 
plastpose der hænges på beholderen til dagrenovation.  
 
Haveaffald omfatter: Nedfalden frugt - Ukrudt og græs – Blomsteraffald - Pottemuld og potteplanter - 
Mindre rødder og stubbe – Grene i bundter med en max. længde på 120 cm. 
 Affaldet kan anbringes i den grønne affaldscontainer eller i papirsække.  
 
Storskrald omfatter: Møbler og lampeskærme mv. – Madrasser – Gulvtæpper, max. 1,5 m. - Jern og 
metal, max. 1,5 m – Vinduesglas (forsvarligt emballeret) – Større rødder og stammer, max. 1,5 m samt 
Cykler der er mærket ” Afhentes som storskrald”. 
 

Under storskrald afhentes ikke: Byggeaffald – herunder gl. sanitet, nedtagne køkkener og 

isoleringsmateriale etc. – alm. haveaffald, elektronik, hård plast, maling, aviser, papemballage, 
flasker, imprægneret træ samt automobildele. 
 

Er du i tvivl om det affald du ønsker at lægge ud hører under storskrald så 
ring til ejendomskontoret på mobil 22 16 28 00.  
 
For afhentning af Elektronikaffald - Hårde hvidevarer og Kemikalieaffald træffes der aftale med 
ejendomskontoret – mobil 22 16 28 00. 
 

Mindre elektronik – Batterier – Mindre metal – Hård plast – Papir – og pap samt flasker 

indgår ikke i afhentningsordningen for hverken dagrenovation eller storskrald, men skal afleveres i de 
respektive beholdere der er opsat på vendepladsen ud for materielgården på Bakkevej.  

Batterier afleveres i beholderen der hænger på porten ind til materielgården. 

Papiraffald – hvilket vil sige rent papiraffald (aviser, reklamer og lign) afleveres i de opstillede 
papircontainere.  

Papaffald skal foldes sammen og lægges i de specielle containere for pap. 

Hård plast skal afkortes og lægges i containeren og denne holdes lukket  

 
Da vi desværre har fået rapporteret at beboere har hensat affald på vendepladsen ud for 
garagerne på Bakkevej, indskærpes det herved, at der ikke må hensættes affald ved siden 
af de fremsatte beholdere, og heri kun lægges korrekt affald.  
 

Flaskecontainer beregnet til flasker, syltetøjsglas o. lign. er af Kbh. Kommune opsat på Rødkildevej ved 
Rødkilde Pl. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen                       

>>>>> Information om afhentningsdatoer fremgår af forsiden <<<<< 


