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Kære alle!
Hermed en lille update og reminder om vores affaldsordning i Batteriet.
Der er kommet nye havemedlemmer til, og hukommelsen kan jo svigte i
regnvejr!
Gå ind på vores hjemmeside http://fastebatteri.dk/groenspaettebog
Og klik på ”affald”.
Så kommer nedenstående tekst op:

Affald i Faste Batteri
Overordnet har vi 4 muligheder.
Den lille, lukkede plasticcontainer
Den store, lukkede container
”højen” på fællesarealet
grene og gamle stauder ”aflukket”

ISÆR KØKKENAFFALD LUGTER HURTIGT FÆLT. DERFOR ER HER NOGLE
ENKLE, OG VIGTIGE REGLER:
DEN LUKKEDE PLASTICCONTAINER
-Tømmes 1 gang om ugen i sæsonen.
Denne container er KUN til køkkenaffald, madrester, brugte paptallerkener, bleer
osv. Kort sagt – alt det, der lugter!
DEN STORE LUKKEDE AFFALDSCONTAINER
-Tømmes, når den er fuld ...
Er til gamle havemøbler, døde havenisser, knækkede
river, hullede arbejdshandsker, gebisser, baldrede ruder, flamingokasser,
frostsprængte urtepotter o.s.v. o.s.v ... ABSOLUT IKKE TIL KØKKENAFFALD!
”HØJEN”
Har man jord (græstørv, rodklumper, opgravede mælkebøtter) til overs, kan det
læsses på højen på fællesarealet. Så højt placeret som muligt, og naturligvis fri
for glasskår, plastic, søm og skruer o. lign.
Tænk på, at ungerne skal kunne rode i det uden at komme galt af sted..
”GRENAFLUKKET”
Dette sted er til grene, døde stauder, hækafklip og den slags, som ikke
umiddelbart kan komposteres i de enkelte haver. Der må IKKE kommes jord i
dette aflukke.
-Endelig har man – hvis man står med nogle skimlede kartoffeltoppe eller
lignende, mulighed for at grave skidtet ned i sin have. Det fungerer fint!
MILJØFARLIGT AFFALD
Skal man selv bortskaffe.
GAMLE FLISER
Kan placeres bag ved containeren til fri afbenyttelse for andre havemedlemmer.
Knækkede fliser, gammelt beton o.l. skal man selv bortskaffe.
Sidst, men ikke mindst, skal alle haver indeholde deres egen
kompostbeholder!
Vi ses til fællesarbejdet på søndag. Morgenmad fra kl.10!
Bedste hilsner
Bestyrelsen

