
Kære Alle 

Sortering af affald    30-04-2020 

Vi er i fuld gang med sæsonen her i Søndervang, dog med skærpet omstændigheder 

grundet covid19, men vi må væbne os med tålmodighed og håbe vi alle snart får en 

normal hverdag igen. Det er med lidt mismod jeg sender denne skrivelse rundt til jer 

medlemmer, og beklager min skrivemåde, da jeg åbenbart bliver nødt til at gå helt ned i 

børnestadige for at forklarer; men håber der er nogen der får et lille smil på læben, og 

nogen der får røde øre, når de læser dette. 

Vi er så heldige her i Søndervang, at vi har fået en sorteringsordning bagved skuret; der 

er Container til pap, plastik, metal, batterier og El artikler. Nå ja El artikler, her er det ikke 

en container, men en beholder der svarer til en dagrenovations spand. Men men men, 

ved en tømning i uge 16 altså i april, fik jeg en mail fra Nem Affald, at de ikke har tømt 

den ene metalcontainer, da affaldet ikke var sorteret efter retningslinjerne ☹. Nå hvad 

gik der så galt…. Jaaaa spanden med el artikler står ved siden af metal… tror de fleste ved 

el… noget med strøm, noget elektrisk, sikkert med ledning og ja, så der gud hjælme en 

der har stået og kigget og kigget og tænkt metal, metal yes det betyder mikrobølgeovn, 

og smider en mikrobølgeovn i den til metal. For det første, læs nu hvad der står på de 

forskellige containere, og for det andet, det er jo ikke en genbrugsstation vi har her i 

Søndervang. Så forstå venligst at større ting skal på genbrugspladsen evt. på Kirstinehøj. 

Så det ikke bedre end som så, så i uge 17 er der nogen der mener malerbøtter af metal, 

skal i metal container, nej det skal det så ikke; det skal på Genbrugsstationen under miljø 

farligt affald, ja det ikke nemt det her, det er svært�. Jeg håber du stadigvæk læser med 

�, så i denne uge kommer jeg op til en Elektronik container som ser ud på billedet, og 

ud over dette, så er der nogen der ikke har kunne få plads i pap containerne og tænkte, 

det stiller jeg da bare ved siden af, husk containerne skal kunne lukkes, ellers bliver de 

ikke tømt.  

Så kære medlemmer, altså især til jer der ikke helt har styr på det med sortering; større 

ting skal på Genbrugspladsen, miljøfarligt affald skal på Genbrugsstationen, og er der ikke 

plads i en container her i Søndervang, så tag dit affald med hjem igen. Det kan ikke være 

rigtigt, at Søndervang skal have et bestyrelsesmedlem til at gå rundt og rydde op efter 

jer, og sortere jeres affald.  

Så tilslut kan jeg kun konkluder at, hvis disse problemer fortsætter her i Søndervang så 

bliver alle container omgående fjernet fra vores haveforening.  

Jeg håber virkeligt at, vi kan få dette til at fungerer, så vi alle kan få glæde og mulighed 

for at kunne komme af med noget af vores affald. 

Håber alle får en god 1 Maj  Thomas 



   

 


