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Nu graves
affaldsanlæggene ned!

Tiden er kommet, hvor vi skal i gang
med etableringen af de nye affaldsanlæg. Vi har haft en lang og sej kamp
med kommunen og affaldsgruppen
om ansvar og økonomi ifm. nedgravningen og det er endt med, at vi selv
står med hele ansvaret. Så de sidste
anstrengelser vi gjorde efter den ekstraordinære generalforsamling hjalp
desværre ingenting.
Det er vi ikke tilfredse med. Til gengæld står vi ikke alene – alle andre
grundejerforeninger i rækkehuse,
klyngehuse o.lign. står i nøjagtig
samme situation og det kan vi ikke
ændre på. Derfor er vi i bestyrelsen
meget tilfredse med, at I stemte ”ja”
ved den ekstraordinære generalforsamling. Det gør, at vi nu kan gå i
gang med gravearbejdet. Der er ikke
sat en startdato, men det varer ikke
længe før entreprenøren starter.
Nedenfor er svar på et par spørgsmål, som vi har hørt ofte:
•

•

•

Hvorfor skal vi selv betale for
etablering af affaldsanlæggene?
- Det har kommunen bestemt i
affaldsregulavet fra 2008, som vi
hører under. Kommunen betaler
for materiellet og vi betaler for
etableringen. Etableringsomkostninger betales f.eks. også af parcelhusejere, der har været nødt
til at lægge fliser, rykke trapper
o. lign. Et nyt affaldsregulativ vil
ikke ændre på dette forhold.
Hvem står for vedligehold og
rengøring af affaldsanlæggene?
- Det gør kommunen. Kommunen rengør anlæggene én gang
om året og de skifter poserne i
anlæggene efter behov.
Vi skal selv betale for etablering, men hvem får glæde af
den besparelse, der er ved den
fælles affaldsopsamling?

Det er syv affaldsanlæg som disse i Pærevangen, vi etablerer i grf Kirsebærvangen.

•

- Alle med nedgravede anlæg
(som i øvrigt er den billigste
afhentningsform) deler besparelsen. Men kommunen kigger på
regnskabet to år tilbage, når de
udregner taksterne. Derfor vil der
gå noget tid, før vi mærker det.

du nu mulighed for, at tage noget af
det gamle sand og forbedre din havejord. Det kan du gøre fra nu af og
til den 5. maj. Husk det kun gælder
sandet fra sandkasserne!

Hvem sørger for, at der er pænt
omkring affaldsanlæggene og
der ikke står poser og flyder
ved siden af, fordi anlægget er
fyldt?
- Det gør du og jeg! Derfor er
det vigtigt, at vi får fordelt vores
affald og ikke bare ”dumper” en
pose på jorden, hvis en beholder
skulle være fuld. Vi har ikke en
vicevært, som rydder op efter os.
Derfor skal vi hjælpe os selv og
hinanden med at holde orden. Så
hvis den ene beholder er fyldt,
er det vigtigt at finde en anden
beholder at aflevere sin affaldspose i.

På opfordring vil vi gerne dele viden
om, hvordan vi leder regnvand væk
fra vores haver ved store regnskyl.
Nogle planter pil og andre laver faskiner. Hvad gør du? Send os dine gode
råd og erfaringer, så samler vi det
hele på vores hjemmeside, så alle
kan få glæde af hinandens erfaringer.

Spørgsmål vedrørende den nye
affaldsordning kan rettes til Egedal
Kommune affald@egekom.dk eller
kig ind på www.egedalkommune.dk/
affald.

Nyt sand i sandkasserne

I ugen efter den 5. maj kommer der
nyt sand i sandkasserne. Derfor får

Vidensdeling om
vandafledning i vores haver

Arbejdsdag søndag 2. juni

Kl. 11 mødes vi på legepladsen
”Dværgen”. Vi slutter af med en
let frokost cirka kl. 14.
Opgaverne er flg.:
• Udskiftning af net i fodboldmål
• Gule markeringer på P-pladserne
• Male de nye reparationer på
legepladserne
• Oprydning i området
• Diverse reparationer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
bestyrelsen@grf-kirsebaervangen.dk

VIDSTE DU
at den nye affaldsplan for 2013-24 er i høring netop nu.
Læs mere på www.egedalkommune.dk/affald og
indsend dit høringssvar inden den 28. maj 2013.

