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Til beboerne 

 

Afhentning af storskrald ved gadedøren – tirsdagsafhentningen – ophører 
 

Som annonceret på ejerforeningens generalforsamling i maj 2010 har bestyrelsen besluttet at 

afhentningen af storskrald ved gadedøren hver tirsdag skal ophøre. Der bliver afhentet stor-

skrald sidste gang tirsdag den 14. september 2010. Afhentningen kræver meget arbejde, og 

ikke mindst har vi desværre set enkelte beboere, der har misbrugt ordningen og har sat stor-

skrald ned mange dage før afhentningen. 

 

Det betyder, at I selv skal sørge for, at storskrald afleveres på kommunens genbrugsstation 

eller på vores containerplads. Kældernøglen giver adgang til containerpladsen. På pladsen har 

vi tre vogne, som man kan låne til selv at transportere storskrald til pladsen. Få eventuelt en 

nabo til at hjælpe dig og anbring storskraldet i containerne eller i de markerede båse. 

 

Som hidtil gælder det, at 

 Flasker og glas skal afleveres i Vestforbrændings containere ved Netto. Batterier skal 

afleveres i battericontaineren samme sted 

 Tøj og sko skal afleveres i containerne på genbrugsstationen eller i en af nødhjælpsor-

ganisationernes containere 

 Aviser og papir skal afleveres i de grønne papircontainere ved blokkene 

 Haveaffald skal afleveres i den åbne container og må ikke indeholde plastik, sten, ur-

tepotter eller keramik – kun plante- og træaffald 

 Småt brændbart skal afleveres i den lukkede container 

 Store møbler og stort brændbart, elektronikaffald og metalaffald skal sorteres og afle-

veres i de mærkede båse i containergården 

 

Vi tager ikke imod 

 Maling, malerbøtter, olie og kemikalier 

 Bilbatterier (akkumulatorer) og bildæk 

 Byggeaffald, porcelæn og glas 

 

Det er dyrt at få disse typer affald kørt på genbrugsstationen. Så du selv eller dine håndværke-

re skal sørge for at aflevere affaldet på 

 

Gentofte Kommunes genbrugsstation 

Vinagervej 2 

2800 Lyngby 

 

 

Ejerforeningen 


