
Til alle grundejerforeninger i Skovmose-området 

Som tidligere meddelt, så starter vi på mandag, dvs. den 30. oktober 2017 med at fjerne de eksisterende 

miljøstationer og etablere nye affaldsøer med nedgravede beholdere, der hvor miljøstationerne er i dag. 

Mandag den 30. okt. 2017 starter entreprenøren med at tage fliser op og fjerne hegn og selve gravearbejdet 

starter tirsdag den 31. okt. 2017.  

Vi forventer at arbejder tager 3-4, naturligvis lidt afhængigt af vejret. 

Antallet af beholdere er ændret en smule – der kommer i alt 3 nedgravede beholdere, to til 

genbrugsmaterialer og én til dagrenovation. 

Tidligere havde vi regnet med der skulle være 4 beholdere, men vi har valgt at vi ikke etablerer en beholder 

til grønt affald nu. 

Kuberne til genbrugsmaterialer er for et par dage siden flyttet uden for miljøstationen – og her bliver de 

stående indtil vi er færdige med de nye affaldsøer. Så I kan altså stadig komme af med genbrugsmaterialer 

ved kuberne de næste par uger. 

Genbrug af fliser 

Entreprenøren tager fliserne op og stabler dem ved siden af miljøstationen. 

Disse fliser må man gerne tage af, hvis der er nogen der kan bruge dem. De fliser, der ikke er fjernet, vil 

bliver fjernet af entreprenøren efter nogle dage. 

Træhegn 

Entreprenøren fjerner også træhegnet og kører det til genanvendelse. Så derfor er der ikke mulighed for at I 

tager noget af træværket.  

Information 

Vi arbejder på en A4 side med information, som I kan have i hvert sommerhus. Her kan man vise hvor man 

kan komme af med affald og hvilke typer man kan komme af med. Den sender jeg til jer, når vi er ved at 

være færdige med affaldsøerne. 

Nu glæder vi os til at komme i gang med gravearbejdet, og ikke mindst at affaldsøerne er klar til brug. 

Hvis der er spørgsmål, så kontakt os endeligt. 

God weekend. 
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