
 
Boligselskabet  

Bakkehusene      December 2021 
 
Til Bakkehusenes beboere 
 
OBS: Kbh. Renovation har meddelt at dagrenovation og bio-affald pga. COVID-19 ikke vil blive 
afhentet, hvis låget på beholderen ikke er helt lukket. 
 
Afhentning af renovation hen over nytår 2021 
 
Alm. dagrenovation bliver hentet med udkørsel mandag 3. januar og returnering af 
containeren følgende tirsdag 4. januar. 
 
Bio-affald bliver afhentet tirsdag 28. december – containeren skal være fremkørt senest kl. 
08.00. Containeren returneres igen onsdag 29. december  
 
Containere til Papir – Pap – El – Plast og Metal 
Containere ved garageanlægget på Bakkevej bliver hen over nytår kørt væk torsdag 30. 
december og køres retur mandag 3. januar 2022. 
 
Afhentning af juletræer 
Juletræer til afhentning kan stilles frem onsdag 5. januar, da de vil blive afhentet 6. januar 
2022. 
 
Træerne skal forblive i baghaven inden for havelågen indtil afhentning torsdag morgen kl. 
08.00 

 
Juletræerne må maks. være 120 cm høje, og ikke bære pynt eller være påsat juletræsfod – er 
dette tilfældet bliver træerne ikke hentet. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vedr. dagrenovation 2022 
 
Dagrenovation – Beholderne skal være klar til afhentning mandage kl. 08.00 og bliver 
returneret følgende tirsdag. 
 
Bio-affald – Beholderne bliver afhentet i lige uger –første afhentning er tirsdag 11. januar 
2022.  Beholderne skal være klar til afhentning fra kl. 08.00.  

 
I sommermånederne, juni – juli – august er der afhentning alle uger 

 
Haveaffald hentes:  onsdag 9. marts 

onsdag 6. april 
onsdag 4. maj 

 
Haveaffaldet skal være klar til afhentning kl. 08.00 – beholderne bliver returneret dagen efter. 
Er der ikke plads i containeren, kan ekstraaffald lægges i papirsække, grene i max. længde på 
120 cm skal være bundtet – sække og grene skal anbringes inden for havelågen. 
 
Storskrald – Hentes onsdag 27. april.  
Effekter skal anbringes i haven indenfor havelågen og være klar til afhentning onsdag 27. 
april kl. 08.00. 
 
Glædelig jul og godt nytår 
 
Med venlig hilsen 
Frank og Michael 
Ejendomskontoret               


