
Bioaffald, vigtigt, vigtigt !!  
Læs her! 
 
Hej Birkevængere. 
 
  
Københavns kommune tilbyder nu Affaldssortering af Bioaffald. 
Det foregår på de ENKELTE parceller og IKKE med en container ved storskraldsskuret! 
 
  
Sorteringen er frivillig og du skal vælge til/fra senest den 31. august, altså torsdag i næste 
uge! 
 
 
Så tænker du: Hvorfor har kommunen ikke meldt det ud noget før?  
Det samme tænker bestyrelsen...! 
 
Nogle få Birkevængere har for en uges tid siden modtaget et brev om biosortering, rigtig mange 
har intet modtaget. På den baggrund har vi henvendt os til kommunen og bedt om at ordningen må 
blive frivillig for Birkevang. Ca. 60 af vores 140 parceller er kun beboet af en person, mange holder 
høns og giver dyrene bioaffald og andre igen komposterer. 
 
Derfor bliver det ikke til de store mængder bioaffald og derfor har vi bedt om en frivillig ordning. 
Det har vi fået, men kommunen har ikke kontaktet os og fortalt det, Jeg har netop opdaget det ved 
at se på Nem affaldsservices hjemmeside. 
 
  
Hvis du ikke melder ordningen fra, bliver der leveret en 190 liters container til din parcel.  
Du kan også vælge at dele med én anden. 
 
Følgende er citeret fra Nem affaldsservices side: 
  
 "Del din biobeholder:  
                     
Det er pt. kun biobeholderen, der kan deles. Max 2 villa/rækkehuse må dele en biobeholder.  
 
Vær opmærksom på, at den villa der har beholderen stående, er den der skal henvende sig i Nem 
Affaldsservice om beholderen. 
 
Den ejendom, der ikke skal have beholderen stående, skal huske at framelde biobeholderen i Nem 
Affaldsservice i august 2017. 
 
NB: Henvendelser om delebeholder behandles først i forbindelse med levering af biobeholdere til 
villaer, skriv derfor kun den adresse du skal dele beholder med, og intet andet i beskeden. "  
  
 
Du skal altså hurtigst mulig gå på ”http://www.nemaffaldsservice.kk.dk”, skrive din adresse 
i søgefeltet f.eks. Hf. Birkevang 3. 
Så kan du læse om ordningen og trykke på "søg". 
Frem kommer to valg: Del din biobeholder eller frameld biobeholder. 
 
 
Bedste hilsner 
Beth/bestyrelsen 


