
Ny affaldssortering i OF Kvistgård. 
 

Kære alle medlemmer 

 

I Helsingør kommune er det vedtaget at der skal affaldssorteres. Det er en ordning der også får betydning 

for os. Vi mener det er en god beslutning og det har længe været et ønske gennem tiderne fra flere 

medlemmer og bestyrelser. 

Det betyder at vi skal til af sortere vores affald. Det er nok særligt vigtigt at alle overvejer hvordan man vil 

kildesortere ved huset i de rigtige dele/områder. En del af aftalen er at der kommer nye tømmeperioder og 

det skal gerne få den betydning at dagrenovation reduceres således at vi ikke får overbelastning på disse. 

Derfor er det vigtigt at vi overholder sorteringsvejledningen. 

I kan nu allerede hente en beholder til madaffald i fælleshuset. Hermed følger en vejledning som er vigtig at 

læse. 

Planen er at vi beholder de nuværende 6 steder til dagrenovation og madaffald. Her vil der blive 4 

containere til restaffald og 1 til madaffald. 

Derud over bliver der etableret en stor plads overfor haveaffalds-pladsen ved fælleshuset. Her vil der være 

containere til; pap/papir, metal og plast. Vi beholder vores flaskecontainer. 

Da vi skal have flere containere, skal vi have anlagt nye pladser som erstatning for de gamle. Disse vil blive 

noget større (7x1,5 m) og vil blive placeret de samme steder som nu. Dette arbejde vil begynde i uge 28 og 

vi vil derfor opfordre til at tage hensyn til dette arbejde. Den nye plads ved fælleshuset vil være 14x1,5 m. 

Denne løsning med den samlet plads til øvrigt affald er besluttet ud fra den betragtning at de nuværende 

pladser ikke kan udvides til at have plads til al sortering. Det vil tage for meget plads på P-pladserne. 

Ordningen skulle gerne kunne starte i starten af august, men i vil høre nærmere. Arbejdet med at anlægge 

de udvidede pladser går i gang 12. juli. 

De nye tømningstider er: 

Husholdning (rest og madaffald) tømmes hver 14 dag 
Plast og metal hver 4. uge 
papir og pap hver 7. uge. 
 
Skulle det vise sig at beregningen eller tømningen ikke passer til vores behov er kommunen meget velvilligt 
indstillet på at vi løbende kan ændre fordelingen og tømme tider. 
Det skal bemærkes at den nye sorteringsordning ikke vil koste foreningen yderligere i renovationsudgifter i 
fremtiden, da tømning af den nye sortering er noget kommunen, sørger og betaler for. Den eneste udgift vi 
har er etablering af de nye pladser, og her mener vi at have fået et godt tilbud på 66.000 kr. for samlet 
anlæg af de nye pladser. 
 
Mvh 
Bestyrelsen.  
 


