
 
Til ejendommene i Gårdlavet Rosengården 
 
Som de fleste ved, er der store problemer med storskraldet i storskraldsrummet.  
 
Formanden for gårdlauget og bestyrelsen rydder og sorterer konstant skraldet i 
storskraldsrummet, hvoraf en hel del slet ikke er storskrald. Det er vi nødt til, for hvis 
rummet er overfyldt eller utilgængeligt, fordi alt stilles lige inden for døren, uanset om der 
er plads, så tømmer skraldefolkene nemlig ikke rummet. 
 
Situationen er uholdbar, så vi har overvejet forskellige løsninger, og dem vil vi gerne drøfte 
med jer på et møde d. 8. oktober 2018 kl. 19.30 . Sted oplyses ved tilmelding. 
 
Løsningen kunne være nedlæggelse af storskraldsrummet, aflåsning med med nøgle til 
administratorer, eller måske har I andre forslag. Men uden jeres aktive medvirken kommer 
det ikke til at fungere. Uanset hvad, kan det ikke fortsætte med fri adgang 24/7 til at 
hensætte storskrald. Rummet overfyldes, misbruges til hensætning af byggeaffald og 
hårde hvidevarer, og affaldet bliver ikke sorteret, som det skal. Bestyrelsen har måttet 
rekvirere privat vognmand. En opstramning er derfor nødvendig. 
 
Så vi vil gerne se en repræsentant for hver ejendom til mødet .  
Meld gerne til eller fra , så vi nogenlunde ved, hvor meget kaffe og the, vi skal lave. 
 
Bestyrelsen hælder til at gøre følgende: 
• Aflåsning af storskraldsrummet. 
• Der laves 15 ikke kopierbare nøgler. 
• Hver ejendom skal udpege en storskraldsansvarlig  
   – i første omgang formanden, som får udleveret én nøgle. 
• Man skal som storskraldsansvarlig undersøge, om der er plads til mere i 
   storskraldsrummet, inden nøglen udleveres.  
   Er rummet fuldt, må beboeren vente til efter næste tømning (hver 2. uge) 
• Man skal spørge beboeren, hvad der påtænkes hensat. Man skal checke at affaldet er 
  storskrald og sorteres korrekt, hensat korrekt og at rummet er aflåst efter brug. 
• Byggeaffald SKAL fremover køres på genbrugsplads for egen regning. 
• Hårde hvidevarer skal ligeledes køres på genbrugsplads for egen regning. 
 
Vi håber, at det kan komme til, at fungere på denne måde. 
 
Alternativet kan blive, at lukke det fælles storskraldsrum permanent og tilbageføre 
opgaven til de enkelte ejendomme/beboere, som så selv kan organisere og rekvirere 
afhentning af storskrald. 
 
En anden mulighed – som vi i bestyrelsen helst vil undgå - er en markant forhøjelse af 
gårdlaugsbidraget med henblik på at hyre en vognmand/vicevært til løbende at varetage 
opgaven. Det er ærgerlige penge at skulle af med. 
 
I håb om at se jer alle sammen. 
 
Venlig hilsen 
Gårdlaugsbestyrelsen 


