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HUSHOLDNINGSAFFALD: 
Afleveres i grønne containere placeret i nærområdet. 

 

Anvendes kun til husholdningsaffald emballeret i 

lukkede plastposer. 

Hvis disse containere anvendes til andre formål, kan 

det få følgende konsekvenser: 

 Overfyldte containere. 

 Strafgebyr fra kommunen og heraf følgende 

huslejestigning. 

 Overtrædelse af afdelingens husorden. 

(marts 2014) 

AVISER, BLADE & BROCHURER: 

Afleveres i grøn aviscontainer placeret i nærområde. 

FLASKER OG HUSHOLDNINGSGLAS: 

Afleveres i blå flaskecontainer placeret i 

nærområdet. 

BATTERIER: 

Små batterier: Afleveres i plastbeholder placeret i 

kældergangene. 

Større batterier: Afleveres på afmærket hylde i 

affaldsgårdens beboerrum. 

LYSSTOFRØR: 

Afleveres i affaldsgårdens beboerrum på afmærket 

plads. 

MALING OG KEMIKALIER: 
 
Maler– og kemikalierester skal altid afleveres i 
affaldsgårdens beboerrum og placeres på de 
afmærkede hylder.  
Dette gælder også for tom emballage. 
 

HAVEAFFALD: 
 

Haveaffald afleveres i containeren placeret ved 
Baunevangens tidligere storskraldsplads imellem PM 
og MBA. 

 
Placer haveaffaldet så langt tilbage i containeren som 
muligt. Det giver den bedste udnyttelse af kapaciteten. 

 
Haveaffald skal være i løs vægt, 
bundet eller i papirposer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

STØRRE AFFALDSENHEDER: 

Større affaldsenheder skal afleveres i affaldsgårdens 

beboerrum, som er tilgængeligt  24 timer i døgnet. 

Borde, stole, reoler, senge, havemøbler, 

havegrill, parasoller, større træ-/plastplader, 

større gulvtæpper samt sanitet og hårde 

hvidevarer, 

Til brug for transport af større effekter, er der 

placeret en trækvogn i hver af afdelingens 

tørregårde. Disse skal straks returneres og fastlåses 

efter brug. 

Alle lejemål modtager en nøgle til affaldsgårdens 

beboerrum og trækvogne. 

MINDRE AFFALDSENHEDER: 

Mindre affaldsenheder placeres på trailer, som er 

opstillet i nærområderne på faste pladser og dage. 

 (se bagsiden) 

 Knust glas skal være forsvarligt 

indpakket og tydeligt mærket “GLAS”. 

 Mindre pap– og papireffekter skal 

pakkes I klare plastposer/sække. 

 Papkasser skal altid være slået sammen  

 Mindre effekter indenfor træ, plast, metal 

og elektronik. 

BYGGEAFFALD: 
 
Byggeaffald, som havefliser, beton, nedtagne fliser 
fra køkken og bad, samt grus og sten. 
 
Må ikke placeres på affaldstrailer eller i 
beboerrummet. 
Skal altid køres til kommunens containerplads af 
beboer. 
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Baunevangen 
AFFALDSSYSTEM 2014 

Hvidovre Boligselskabs driftssamarbejde 
HVIDOVREPARKEN – BAUNEVANGEN -  

BAUNEVANGENS ÆLDREBOLIGER 

 
Hvidovre Boligselskabs driftssamarbejdes, nye 
affaldssystem, står nu klar til brug! 
Projektet, som er finansieret af Hvidovre Boligselskabs 
arbejdskapital, vil ikke påvirke afdelingernes fremtidige 
husleje. 
Projektet er godkendt af afdelingerne i foråret 2013, 

 
Opstart   

mandag den 27. januar / ulige uge 
med: 

 

Ny affaldsgård med 24 timers beboerrum. 
 
Affaldstrailere til mindre affald (brandbart,  
elektronik og metal). 
 
Trækvogne til beboernes transport af større 
affaldsenheder til beboerrum. 
 
Ny oplagsplads med container til beboernes 
haveaffald. 
 
Opfyldelse af  kommunens krav til 
affaldshåndtering / sortering og miljø. 
 
Ekstra gevinst: Flere parkeringspladser til biler, 
*trailere og* mc  (*afmærkede ). 
 
 
Affaldssystem 2014, sikre at Hvidovre Boligselskabs 
driftssamarbejde lever op til kommunens nuværende og 
kommende krav til affaldshåndtering. 
 Systemet skal endvidere sikre vore medarbejderes 
arbejdsmiljø og effektive tidsudnyttelse. 
Nu da alle de fysiske forhold er på plads, er det op til os, 
som beboere, at følge retningslinjerne for den fremtidige 
affaldshåndtering. Disse er beskrevet på de næste sider.  
Når vi alle følger retningslinjerne, vil det sikre en fornuftig 
økonomi og et godt miljø, til fælles glæde. 
 
Hilsen 
Afdelingsbestyrelsen 
 
 
Udarbejdet af Baunevangens afdelingsbestyrelse januar 2014 / CGR. 

 

 

 

 
TRÆKVOGN: 
Beboers transport af større affaldsenheder til 

beboerrummet. 

Til brug for transport af større enheder, vil der i 

området være placeret en trækvogn, i hver af 

afdelingens tørregårde.  

Trækvognene skal straks returneres efter brug og 

aflåses.  

Nøglen til beboerrummet passer til trækvognene. 

 

 

 

 

 

  Gård 1 & 4:  
  Grønne område imellem PM 59 / MBA 34. 
  fredag-lørdag-søndag / lige uger. 
  mandag-tirsdag-onsdag / ulige uger. 
 

  Gård 2:   
  Ved PM 135.  
  mandag-tirsdag-onsdag / lige uger. 
  fredag-lørdag-søndag / ulige uger. 
 
  Gård 3:  
  Ved PM 199.   
  fredag-lørdag-søndag / lige uger. 
  mandag-tirsdag-onsdag / ulige uger. 
 
  Gård 5:  
  Ved MBA 108.  
  mandag-tirsdag-onsdag / lige uger. 
  fredag-lørdag-søndag / ulige uger. 
 

  Der må ikke stilles affald på trailerpladsen, når traileren          
   ikke er på pladsen. 
   
 

   
 
 
   
 

   
   
 
Der må ikke stilles affald på trailerpladsen, når 
traileren ikke er til stede. 
Der må ikke parkeres på trailerpladserne. 
 

 
AFFALDSTRAILERS PLACERING 
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