
Gruppe 1 135A 10.04.21 05.06.21 31.07.21 25.09.21 20.11.21 15.01.22 12.03.22
145F

Gruppe 2 135D 17.04.21 12.06.21 07.08.21 02.10.21 27.11.21 22.01.22 19.03.22
135K

Gruppe 3 139B 24.04.21 19.06.21 14.08.21 09.10.21 04.12.21 29.01.22 26.03.22
139D

Gruppe 4 143, 1-3 01.05.21 26.06.21 21.08.21 16.10.21 11.12.21 05.02.22 02.04.22
135F

Gruppe 5 145 E 08.05.21 03.07.21 28.08.21 23.10.21 18.12.21 12.02.22 09.04.22
147, 1-5

Gruppe 6 143, 1-1 15.05.21 10.07.21 04.09.21 30.10.21 25.12.21 19.02.22 16.04.22
137, 1-5

Gruppe 7 137, 1-7 22.05.21 17.07.21 11.09.21 06.11.21 01.01.22 26.02.22 23.04.22
145 K

Gruppe 8 145A 29.05.21 24.07.21 18.09.21 13.11.21 08.01.22 05.03.22 30.04.22
147, 1-3

143 1-4 er også en del af Renhold, men har ansvaret for storskrald m.m. og kontakt Il kommunen angående affald.

Opsamle affald, papir, cigaretskodder og andet der ligger og flyder på vores 
område. Og tømme affaldsbeholderne inde i gård området. Nøglen til 
affaldsbeholderne i gården hænger i skuret ved 141, sammen med de andre 
arbejdsredskaber. HUSK NØGLEN SKAL HÆNGES TILBAGE EFTER BRUG. 

Området dækker inde i gården, flise arealet rundt om bygningerne og parkerings 
pladsen. Samt langs hækken, både på Amagerfælledvej og indenfor på P 
pladsen. Det gælder også P pladsen på den anden side af brandvejen. 3 pladser 
i den indvendige række og 9 pladser ud til Amagerfælledvej. 

Og i storskraldsrummet skal vi sørge for at der ikke ligger affald m.m. og flyder. 
Dvs. har en beboer smidt plastik ting, papkasser og ting som hører til i vores 
daglig affalds containere, er det os der skal sørge for at tingene bliver lagt i de 
korrekte containere. De to container der er i storskraldsrummet er til at lægge 
brandbart affald i, som ikke er til vores daglige affaldscontainere. 

Flytning af containerne for dagsrenovationen, da det ofte kun er de forreste 
containere der bliver fyldt op først. Containerne tømmes hver mandag og 
torsdag, så dagene før, kan det være nødvendigt at bytte om på containerne, 
således at affaldet er fordelt i så mange containere som muligt. Og at lågene 
stadig kan være lukkede. 

Fejning inde ved dagrenovations container området. Ved behov, fejning ved 
cykelstativerne og på flise området omkring bygningerne, og på 
parkeringspladsen. 
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