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Nyhedsbrev fra bestyrelsen 
 

 
Januar 2023 

www.horsholmpark.dk 

 

Kære beboer i Hørsholm Park 

Vi sender jer her en opdatering omkring nogle af de 
igangværende projekter i foreningen. 

Mvh. Bestyrelsen 

 

 

Orientering om ny affaldsordning  

Vi forventer at den nye affaldsordning vil være klar til brug i 
slutningen af marts 2023.            

De to nye affaldsstationer er ved at blive anlagt i nord- og 
sydenden af den store parkeringsplads. En ny plads til storskrald vil 
blive anlagt i nordenden af den store parkeringsplads. 

Der vil i forbindelse hermed ske en række ændringer i håndtering 
af affald i Hørsholm Park. 

 Affald skal fremover sorteres i følgende fraktioner: 
o Madaffald (for at undgår lugtgener skal madaffaldet 

samles i de udleverede grønne plasticposer) 
o Restaffald 
o Plastik samt mad- og drikkekartoner 
o Pap 
o Papir 
o Metal 
o Glas 
o Farligt affald (kemikalier m.m.), batterier, småt 

elektronik og storskrald skal fortsat afleveres i den 
indhegnede gård.  

 

Emner i nyhedsbrevet 

 

 Orientering om ny 
affaldsordning 
 
 

 Ledige garager 
 
 

 Ny hjemmeside 
 

 
 Kommende datoer 

 

 

Kommende 
begivenheder 

 

Marts (ultimo) 

Ibrugtagning af den nye 
affaldsgård. 

 

 

April (ultimo) 

Den ordinære 
generalforsamling – endelig 
dato meldes ud af 
administrator. 
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o Tekstiler skal enten afleveres til genbrug i nærmeste genbrugscontainer (Røde Kors - 
Østre Pennehavevej 1B, 2960 Rungsted Kyst) eller lægges i restaffald. 

 

 Affaldsskaktene nedlægges og afspærres så de ikke længere kan benyttes. 
 Såfremt en affaldsbeholder bliver fuld skal affaldet lægges den anden affaldsstation. 
 Den store grønne affaldscontainer bliver udskiftet til en mindre, der fremover forbeholdes 

haveaffald m.m. 

Emballage (dåser, mælkekartoner, bakker) der er meget snavsede skal lægges i restaffald – rene 
emballager i metal-, glas- eller plasticaffalds beholderen. 

Det vil være hensigtsmæssigt hvis den enkelte husstand anskaffer et mindre sorteringssystem til 
opsætning i den enkelte lejlighed – der findes systemer med 3-4 spande så man kan sortere 
(madaffald, restaffald og plastic). Der er flere løsninger på markedet fx fra: 

o koekkenfornyelse.dk 
o vidaxl.dk 
o hailo.dk 
o lomax.dk 
o m.fl. 

Man kan også finde gode løsninger hos køkkenleverandører som HTH, Svane, Kvick m.fl. 

I forbindelse med etablering af det nye anlæg oplyser kommunen: 

”Alle husstande får uddelt en mindre køkkenkurv til sortering af madaffaldet samt tilhørende 
plastposer til at sætte ned i køkkenkurven. 

Poserne er af 100 % plast. Kommunen har taget dette valg, fordi poserne er mere holdbare end 
bionedbrydelige poser, hvilket mindsker lugt- og fluegener. Derudover er 
genanvendelsesprocenten for plastposerne højere ved frasortering på forbehandlingsanlægget. 

Er du løbet tør for grønne poser til madaffald? 

Er du del af en affaldsløsning, hvor I deler madaffaldsbeholdere, skal du forhøre dig hos din 
vicevært - alternativt kan du afhente nye poser på genbrugspladsen ved henvendelse til 
personalet.” 

 
NB: Vi har bestilt køkkenkurve og grønne affaldsposer som løbende vil kunne 
afhentes hos viceværten – der vil blive orienteret nærmere så snart vi har modtaget 
kurve og poser fra kommunen. 
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Tidsplan 

Januar – Februar: Affaldsstation nord og syd færdiggøres 
   Ny container gård etableres i nord 

Marts:  Nye HEW affaldscontainere leveres 
   Affaldsskakte lukkes 
   Anlægget tages i brug 
   Ny containergård tages i brug 
 
April:  Gammel containergård fjernes 
   Vaskeplads for biler flyttes hertil 

Hvis der er spørgsmål til den nye affaldsordning så kan du henvende dig til viceværten 
(27901401) eller Kim Biel-Nielsen (61220000). 

 

Garager til udlejning 

Der er igen ledige garager til udlejning. Hvis du er interesseret i at leje en garage – sker dette ved 
henvendelse til viceværten (27901401). 

 

Ny hjemmeside 

Ejerforeningens hjemmeside er blevet flyttet til en moderne platform der gør det let at lave 
rettelser og tilføjelser. I første omgang, så har vi fokuseret på at ramme et design, der minder om 
den gamle hjemmeside, men forbedringer indenfor information til købere og sælgere mm. Se den 
ny lækre hjemmeside: horsholmpark.dk.  

Eventuelle forbedringsforslag til hjemmesiden kan sendes til Rasmus på ras@gottliebpartners.dk. 


