
• Hække & træer :  Husk at den enkelte grundejer har pligt til 
at vedligeholde beplantningen (hække, buske, træer) så skel 
og grænse til offentlig vej ikke overskrides 
 

• Containerne er kun til haveaffald (grene under 9 cm I 
diameter) og der må ikke lægges rødder, sten og jord I 
containerne. Affaldet må ikke være pakket ind i plastposer 
eller  sække. En enkelt affaldssæk i en container fordobler 
bortskaffelsesprisen for al affaldet i containeren 
 

• Tungt haveaffald afhentes med grab torsdag den 18  juni 
Affaldet skal udlægges inden kl. 7.00 om morgenen i kanten 
af vejen (mellem fortovet og vejen eller på det grønne 
område på Skovvang), så det er umiddelbart synligt på 
afstand. Læg det ved siden af naboens affald, hvis det er 
muligt. 

 
• Der afhentes haveaffald, herunder træstammer, men ikke 

sten, jord, grus, havemøbler eller brædder. Vær 
opmærksom på, at vognmanden ikke fejer efter sig. 
Grundejeren skal selv fjerne de sidste rester af jord, grene 
mv, når affaldet er afhentet. 

 
• På de anførte datoer bedes man venligst sørge for, at der 

ikke er parkeret bil, trailer eller campingvogn, hvor 
containeren skal placeres 
 

• STØJ : Vis hensyn, spørg naboen og undlad støjende 
maskiner på de mest generende tidspunkter 
 

• Ved problemer, kontakt venligst Lau Gottschalk Nygaard på 
4816 1116 eller 4011 0683 

 

Container Opstilles 18maj-10 Juni 

29maj-2juni 

27 maj-29 maj  
Vibe+Storkevang 

25– 27 maj 
Allike+Skovvang 

22–25 maj 
Drossel+Falkevang 

18–20 maj 
Rørsanger+Solsortvang 

20–22  maj 
Løvsangervang 
Fasanvang 

8–10 juni 
Gøge+Meisevang 

4–8 juni 
Mågevang 
Munkevang 

2–4  juni 
Stærevang 
Spurvevang 
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