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Projekterne i gården 

Som I jo ved, er alle projekterne i gården sat på 

stand by indtil naboforeningen, AB Sigersted, har 

afholdt ekstraordinær generalforsamling. Det for-

lyder, at denne generalforsamling afholdes i be-

gyndelsen af marts. 

Men der er arbejdet videre med projekterne. Vi 

har indhentet analyser af jordbund og nedsivnings-

forhold fra endnu et firma, og deres konklusion er 

den samme som det første firmas. Gården er egnet 

til nedsivning via faskiner, uden at det skulle ska-

ber fugtproblemer. 

Samtidig er planerne nu, at alle 22 opgange i hele 

karréen skal have opsamlet vand fra regnvands-

tankene til toiletskyl. I det første projekt var det 

planen, at kun 14 opgange skulle tilkobles. Det vil 

betyde, at der i virkelighedens verden kun vil blive 

tale om nedsivning, når der kommer ekstremt 

store nedbørsmængder. 

Det er også ønsket fra begge bestyrelser, at ud-

formningen af den nye gård bliver lidt anderledes 

end det, der har været fremme på de afholdte be-

boermøder. Vi har ønsket, at der bliver flere op-

holdspladser i den solrige del af gården. 

 

Der har også været afholdt en udbudsrunde, og i 

andet forsøg lykkedes det at få sammenlignelige 

priser. Vinderen af udbudsrunden blev MV Entre-

prise i Sorø. Tilbuddet er på godt 11,1 mio. kr., og 

dertil skal så lægges penge til rådgiverhonorarer 

på godt 1,2 mio. kr. og en post på cirka samme 

størrelse til uforudsete udgifter, som vi dog ikke 

håber, vi bruger alle sammen. 

Heldigvis har vi jo så fået et tilskud på godt 4 mio. 

kr. til projektet. 

Så nu venter vi bare på grønt lys fra naboforenin-

gen, og da hver forening foreløbig har brugt cirka 

400.000 kr. på projekterne allerede plus en enkelt 

arbejdstime eller to, regner bestyrelsen med, at det 

er en formssag. 

 

 

Altaner og spanske altaner 

Ejendommen forsynes nu med yderligere 5 altaner 

og 4 spanske altaner. Og hvad er så en spansk 

altan? Jo, det er en fransk altan med en lille repos 

på 25-30 cm ud i luften. 

Desværre har kommunen krævet fuld sagsbehand-

ling af de 9 altaner, som om der ikke var nogen 

altaner på ejendommen, der var godkendte, så det 

giver både en forsinkelse i opsætningen og en 

merudgift, som dog ligger inden for den pris, for-

eningen har aftalt med andelshaverne. 

 

 

Ny gårdmand 

Peter er nu fastansat i jobbet som gårdmand. Han 

træffes på tlf. 40 31 85 72 eller på mail gaardman-

den@hvidested.dk. 

 

 

Ordinær generalforsamling 

Den ordinære generalforsamling afholdes mandag 

den 31. marts kl. 19.00 i Forsøgsstationen. Mød 
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op og tag del i debatten og beslutninger og mød 

dem, du bor i hus med.  Kom også og hør om kø-

replanerne for de store projekter, som vi håber, vi 

skal lave sammen med naboforeningen. 

 

 

Nye affaldscontainere og  
nye sorteringsordninger 

’Sortér dit skrald – det er guld værd’ er sloganet 

for de nye sorteringsordninger, som efterhånden er 

indført i hele København. 

Vi har også fået de nye containere, og alle hustan-

de har fået tilsendt en vejledning i, hvordan sorte-

ringen skal foregå. Men alligevel vil jeg her i kort 

form fortælle om det nye system. 

Målet er at mindske mængden af genbrugeligt 

materiale i husholdningsaffaldet.  

 

Papir skal fortsat i papircontainerne. 

 

Pap skal i papcontainerne, men husk lige, at piz-

zabakker og mælkekartoner og andet ”snavset” 

pap ikke må komme i papcontainerne. Og det må 

almindeligt husholdningsaffald heller ikke – heller 

ikke ovre ved Sigerstedgade-containerne, hvor 

vore gårdmænd jævnligt klager over, at nogen 

ikke kan finde ud af at sortere ordentligt. Måske er 

der nogen, der sender børn ned med hushold-

ningsaffald eller måske er det bare andelshavere 

eller beboere, der er imod genbrug – hvem ved? 

 

Glascontainerne må nu kun bruges til glas. Ud 

over vin- og andre flasker også gerne marmelade-

glas o.l. med låg. 

 

Dåser skal fremover i metalcontaineren med det 

mørkegrå låg. 

Vore foreløbige erfaringer viser, at metalaffaldet 

er smertensbarnet. Øl- og sodavandsdåser kan 

genbruges og skal ikke i husholdningsaffaldet. Det 

skal konservesdåser o.l. heller ikke: Et kort skyl 

under den kolde hane og så ned i metalcontaine-

ren. Selvom du måske af gammel vane smider 

konservesdåser, øldåser o.l. i det almindelige af-

fald, så er faktum, at de ikke kan brænde, men 

volder besvær i forbrændingsanlæggene. Til gen-

gæld kan metallet genbruges. 

 

Hård plast, fx i form af plastflasker til drikkeva-

rer, rengøringsmidler, shampoo o.l., skal i contai-

neren med det lysegrå låg. Men plastfolie er blød 

og ikke hård plast og skal i de almindelige contai-

nere til husholdningsaffald. 

 

Elektronikaffald såsom mobiltelefoner, lomme-

regnere og andre små elektroniske genstande skal i 

containeren med det orange låg. 

 

Fjernsyn, husholdningsmaskiner og andre større 

el-apparater skal fortsat i de store el-skrot-

containere, og der er også fortsat containere til 

storskrald. 

 

Og husk – farligt affald som kemikalier, rester af 

maling, el-sparepærer, spraydåser, batterier mm. 

skal stilles på stålskabene, i plastbakkerne til bat-

terier eller på ”kanterne” i skraldeskurene, så skal 

Peter nok ordne resten. 

 

Bak op om ordningerne, også for gårdmand Peters 

skyld. Han bruger hver dag meget tid på at flytte 

affald de rigtige steder hen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Poul Hansen 

Formand 


