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Rest- og madaffald og brugte sækkestativer 
 

Beholderlevering og start på rest- og madaffald 
Her kan I finde leveringsugen for jeres nye beholdere: Leverings- og afhentningsplan_MR7.xlsx 
(alleroed.dk). De nye beholdere skal tages i brug lørdag d. 22. oktober (i uge 42). 

 

Hvornår tømmes de nye beholdere? 
Rest- og madaffald tømmes en gang om ugen – for første gang i uge 43. Find jeres tømmedage her: 
https://allerod.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx: Indtast adresse, og vælg dernæst 
den 4. grå boks ”Hent en PDF-kalender over tømninger på din adresse” – klik på 2022. 
 

Jeres sækkestativer tømmes for sidste gang… 
I uge 43 får I tømt stativerne til dagrenovation for sidste gang. Den sidste tømning sker ikke 
nødvendigvis på den ugedag, hvor de plejer at blive tømt, men på en vilkårlig dag i løbet af ugen. 
 

Hvad skal der ske med stativerne efter uge 43? 
I har følgende muligheder: 
 

 Behold stativerne til evt. andre formål 
 

 Kør selv stativerne på genbrugspladsen 
 

 Få kommunen til at hente jeres stativer 
Stativerne hentes i en bestemt uge i perioden uge 44-47. I kan desværre ikke få oplyst, præcis 
hvilken ugedag, de afhentes, kun hvilken uge. Afhentningsugen kan ses her: Leverings- og 
afhentningsplan_MR7.xlsx (alleroed.dk) 
Stativerne skal stå klar mandag morgen kl. 06:00 i afhentningsugen. De skal stå i en klynge på 
jeres P-plads/anden åben plads, hvor de ikke generer færdslen. Der skal være kørefast 
belægning (asfalt/belægningssten, som tåler tung trafik), og plads til en lastbil. Hvis jeres 
ejendom har flere P-arealer, bedes I oplyse, hvor I sætter stativerne (fx det nærmeste vejnavn 
og husnr.). Send oplysningen til renovation@alleroed.dk senest torsdag d. 20. oktober 2022. 
 

OBS: Stativerne afhentes IKKE som storskrald. 
 

Hvis I har spørgsmål/bemærkninger, så kontakt os endelig. 
 

Med venlig hilsen 
 

Affaldsteamet, Allerød Kommune 

Til den affaldsansvarlige 
GF Ville Heise Park 
Ville Heise Park 1-48 
3450 Allerød 
 

Natur og Miljø 
Bettina Ladegaard/bela 
6. oktober 2022 
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Text Box
Kære Beboere i Ville Heise ParkVi har modtaget dette informationsbrev fra affaldsteamet i Allerød kommune. Brevet findes også på vores hjemmeside i en version, hvor links virker.De nye beholdere vil til en begyndelse blive anbragt på samme midlertidige placering som de eksisterende.Bestyrelsen har haft en dialog med kommunen, og har modtaget retningslinjerne for de endelige placeringsmuligheder. Bestyrelsen forbereder nu et beslutningsgrundlag, og indkalder til ekstraordinær generalforsamling så snart beslutningsgrundlaget er klart.De gamle sækkestativer placeres til afhentning ved gavlen af #48 den 20. november. Mere præcist, senest den 20. november og så tæt på den 20. november som muligt. Der kommer til at stå en sækkevogn i vores skur, som kan benyttes til flytningen af jeres stativ.Med venlig hilsenBestyrelsen




