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Containere – Komprimatorbil - EE avfall. 
 

Som forrige gang vil vi bruke en komprimatorbil som kjører en runde i laget og samler opp avfall som IKKE skal kastes i søppelhusene. 
 

Dette vil finne sted  Onsdag 7. juni kl 17:00  Avfall plasseres ut før dette tidspunkt. 
 

Det etableres fire punkter i laget hvor avfall kan plasseres. Samme plasser som tidligere. 
 

Avfall kan plasseres på disse stedene f.o.m. tirsdag ettermiddag. 
 

Ordningen er ikke ment for å bli kvitt større menger avfall etter oppussing, store møbler o.l.  
Dette må beboerne selv besørge bortkjørt. 
 

Vennligst respekter at følgende i tillegg IKKE skal leveres: 
 

Farlig avfall 

Olje, maling, lakk og løsemidler. Plantevernmidler, asbest, og andre 

kjemikalier. Batterier, lysstoffrør og PCB-holdig avfall. Brann- eller 

eksplosjonsfarlige materialer (ammunisjon). Smittefarlig avfall og 

radioaktivt avfall. 

EE-avfall 

Alt elektrisk og/eller elektronisk avfall som datautstyr, brunevarer, 

kabler og ledninger. Lyskilder m.m. 

Se nedenfor. 

Dekk 

Dekk med og uten felg. 

Vårorganisk avfall 

Matavfall og frityroljer. 

Trykkimpregnerte møbler og materialer 

Hagemøbler, telefonstolper og terrassebord 

Kuldemøbler 

Hvitevarer som kjøleskap og frysere. Air-conditionanlegg. 

Hageavfall og fyllmasser 
 

Gips og isolasjon 

 

OVERHOLDES IKKE DETTE VIL STYRET VURDERE Å AVVIKLE ORDNINGEN. 
 

Onsdag 7. og torsdag 8. juni 

Container for EE-avfall blir satt ut ved Grendehuset. Her vil det også være mulig å levere komfyrer, kjøleskap o.l.  
 

 

Generalforsamling. 
 
Protokoll fra generalforsamling 22. mai følger vedlagt. 
 

Bruk av garasjer. 
 

I husordensreglene står at plassene i garasjene ikke skal brukes som lager.  
Dette medfører bl.a. at enkelte biler står langt ut i kjørebanen og er til hinder for oss alle når vi skal parkere. Prøv 
også å parkere mest mulig rett på egen plass, ikke på skrå. VIS HENSYN. 
Alle oppfordres derfor til å rydde sine plasser. Det oppfordres til at minst mulig lagres i garasjene. Dekk kan lagres og 
må gjerne henges opp på vegg. Tenk brannfare. 

 

Gjerder og levegger. 
 
Minner om at maling til gjerder og levegger skal kjøpes av vaktmester (sikrer like farger). 
Gjør ditt for at laget skal se pent og velholdt ut. Det er ditt vedlikeholdsansvar. 
 

 

Vinduer - forhåndsbefaring. 
 

Palmgren er noe forsinket, men all befaring skal være gjort i løpet av juni måned. 


