
 

Haveaffald  
Afleveres i løs vægt, bundtet eller i 

papirposer i containeren på pladsen mellem 

Præstemosen og M. Bechs Allé. Placer 

haveaffaldet så langt tilbage i containeren 

som muligt for at udnytte kapaciteten 

bedst. 

 
Byggeaffald 
Skal altid køres til kommunens 

genbrugsplads, Avedøreholmen 97. Se 

åbningstider på kommunens hjemmeside. 

Her gives også mulighed for at aflevere 

affald uden for den bemandede åbningstid. 

 

Eksempler på byggeaffald er: Havefliser, 

beton, nedtagne fliser fra køkken og bad, 

grus og sten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baunevangen 

Affald 
 

Ansvarlig håndtering af affald fylder til 

stadighed mere og mere – også økonomisk er 

det en byrde, som er i vækst. 

 

Alt affald håndteres manuelt af boligselskabets 

servicemedarbejdere.  

Er vi dygtige til at sortere, sparer vi på 

fællesudgifterne, som er en del af huslejen. 

 

Hvidovre Boligselskab stiller disse muligheder til 

rådighed for beboerne: 

 

✓ Beholdere til glas, batterier, mad-, rest- og 

papiraffald 

✓ Affaldstrailere til mindre affald (brandbart, 

elektronik og metal) 

✓ Affaldsgård med beboerrum til 

større/specielle affaldsenheder 

✓ Trækvogne til transport af større 

affaldsenheder til beboerrum i Affaldsgård 

✓ Oplagsplads med container til haveaffald.   

 

Affaldssystemet sikrer, at Hvidovre Boligselskabs 

driftssamarbejde lever op til kommunens nuværende og 

kommende krav til affaldshåndering. 

Systemet skal endvidere sikre vore medarbejderes 

arbejdsmiljø og effektive tidsudnyttelse. 

Det er op til os som beboere at følge retningslinjerne. Disse 

er beskrevet på de næste sider. Følger vi dem, vil det sikre 

en fornuftig økonomi og et godt miljø – til fælles glæde. 

Trailer til mindre affaldsenheder 

Trækvogn til transport af  

større affaldsenheder 



 

Mad (bio)- og restaffald 
Afleveres i lukkede plastikposer i 

containerne, som er placeret i nærområdet. 

 

Anvendes containerne til andre formål, kan 

det betyde: 

 

• Overfyldte containere, som skaber 

problemer med rotter 

• Strafgebyr fra kommunen og heraf 

følgende huslejestigning 

• Overtrædelse af afdelingens husorden. 

 

Aviser, blade og brochurer 
Afleveres i papircontainer, som er placeret i 

nærområdet.  

 

Batterier 
Små batterier afleveres i opsamlingsboks i 

alle kældergange eller ved en del af 

affaldstrailerne. 

Store batterier afleveres i Affaldsgårdens 

beboerrum. 

 
Flasker og 
husholdningsglas 
Afleveres i de blå glascontainere, som er 

placeret i nærområdet. 

 

Lysstofrør 
Afleveres i Affaldsgårdens beboerrum. 

 

Maling og kemikalier inkl. 
tom emballage 
Afleveres i Affaldsgårdens beboerrum.  

 
Større affaldsenheder 
Afleveres i Affaldsgårdens beboerrum, som 

er tilgængeligt 24 timer i døgnet. 

Eksempler på større affaldsenheder er: 

Borde, stole, senge, havemøbler, havegrill, 

parasoller, større træ-/plastplader, større 

gulvtæpper, sanitet og hårde hvidevarer. 

 

Til transport af større effekter er der 

placeret trækvogne i hver af afdelingens 

tørregårde. Disse skal straks returneres og 

fastlåses efter brug. 

 

Alle lejemål modtager en nøgle, som både 

er til Affaldsgårdens beboerrum og til 

trækvogne. 

 

Mindre affaldsenheder 
Placeres på trailer, som er opstillet i 

nærområderne på faste pladser. Trailerne 

tømmes efter behov og minimum én gang 

hver uge. 

Hold pladsen fri for affald mens traileren er 

bortkørt for tømning. 

 

Overhold disse enkle regler: 

 

• Knust glas skal være forsvarligt 

indpakket og tydeligt mærker ”GLAS”. 

• Mindre pap- og papireffekter skal 

pakkes i klare plastikposer eller sække. 

• Papkasser skal være slået sammen. 

• Mindre effekter inden for træ, plast, 

metal og elektronik lægges direkte i 

traileren. 

 

 Beboerrum i Affaldsgård 

Mad-, rest- og papiraffald 

Hent friske bioposer  

i kældergangen 


