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David
Hf. Birkevang
2700 Brønshøj
Kære beboer i Haveforeningen Birkevang,
Københavns Kommune har besluttet, at det ikke længere er muligt at være
flere husstande til at deles om affaldsbeholdere. Derfor vil du den 11.
december få din egen beholder til restaffald. Beholderen skal stå på din
grund på et plant underlag, og derudover skal adgangsvejen fra havelågen
og hen til beholderen være fri.
140 liter eller mere?
Som udgangspunkt vil den nye beholder have plads til 140 liter, som er den
mindste beholder, der bruges i Københavns Kommune. Ønsker du en større
beholder på 190 liter eller 240 liter kan du skrive til os i Nem Affaldsservice
på www.kk.dk/affald senest den 1. december 2018.
Mere sortering af affald
Over 70 procent af københavnerne sorterer bioaffaldet fra deres affald i
køkkenet. Ønsker du også at modtage en beholder til dit køkkenaffald m.m.,
så kan du gå ind via Nem Affaldsservice på www.kk.dk/affald og melde dig
til ordningen for bio.
Adgangsvej
Hvis skraldemanden skal hente affaldsbeholderne inde på din grund, så skal
nedenstående være overholdt:
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Adgangsvej/standplads skal have et jævnt og fast køreunderlag af fx
asfalt, fliser eller beton og være oplyst i den mørke tid
Der skal være fri og synlig adgang til standpladsen
Adgangsvejen skal være min. 80 cm bred og have en fri højde på
min. 2,1 m. Der skal være fri passage
Beholderne skal stå maks. 20 meter fra skel
Håndtaget skal altid vende ud mod skraldemanden
Højst 1 låge/port der skal kunne stå åben af sig selv - eventuelt ved
hjælp af krog

Alternativt stilles beholderne frem ved skel senest kl. 06.00 den dag, de skal
tømmes. I skal være opmærksomme på, at I så også selv skal sætte
beholderne på plads.
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