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Lyngby, juni 2020.  

Til beboere i Etagehusene. 

Endnu en gang skal vi gøre opmærksom på, hvordan vores affaldshåndtering fungerer.  
 
Nogle beboere smider desværre stadig affald i de blå containerne, som ikke er husholdnings-
affald. Dette gør desværre, at meget ofte bliver containerne fyldt meget hurtigt, og andre 
beboere ikke kan komme af med deres husholdningsaffald.  
 
En del steder har man tillagt sig en vane med at blot smide/sætte affald ud til stor gene for 
andre beboere. Dette er selvfølgelig ikke acceptabelt. 
 
Vi har mange muligheder for at komme af med vores affald. Vi er nogle af dem i kommunen, 
som bor tættest på genbrugsstationen, så vi anbefaler, at man benytter sig af denne mulighed. 
Som alle ved, skal vi i fremtiden til at sortere endnu mere, så vi kan ligeså godt starte nu.   
 

Køkkenaffald/husholdningsaffald: 
Alt vores køkkenaffald og husholdningsaffald skal i de opstillede blå affaldscontainere. 

• Disse containere er kun beregnet til vores køkkenaffald/husholdningsaffald.  

• Pak affaldet i poser og luk lågen helt i efter brug. Dette er især vigtigt, så vi undgår at 
affaldet ligger og flyder rundt i området, samt at vi kan undgå rotter og lignende.  

• Fyld derfor kun husholdningsaffald i containerne og kun i lukkede poser!  
 

Containeren er ikke til papkasser, haveaffald, storskraldsposer, gamle tæpper,    
madrasser, malerbøtter, glas og flasker, sko, gummistøvler, gamle gryder og pan-

der, metaldele samt affald fra husdyr. 
 

Glas, flasker, aviser og ugeblade: 

Der er rundt omkring i ejendommen placeret kommunale opsamlingsbeholdere specielt til 

dette formål. Det er vigtigt at aviser, reklamer og flasker anbringes disse steder. 

 

Haveaffald: 

Ejendommen har ingen haveaffaldsordning eller container til dette formål.  

• Haveaffald skal afleveres  på kommunens genbrugsstation på Firskovvej. 

• Bemærk at det er forbudt at afbrænde haveaffald i Lyngby-Taarbæk kommune. 
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Storskrald: 

Kommunen henter ikke storskrald ved etagehusene, og derfor må storskrald ikke hensættes 

i områderne omkring etagehusene. 

Den sikreste måde, vi kan komme af med vores storskrald, er på kommunens genbrugssta-

tion på Firskovvej. Hvis ikke man selv har mulighed for at komme på genbrugsstationen, har 

ejendommen en storskraldsgård, som er placeret på Sorgenfrigårdsvej 35 ved den gamle 

varmecentral. Man sorterer selv.  

 

For at få adgang til storskraldsgården via den lille låge, benyttes samme nøgle som den, der 

passer til opgangsdøren.  

Se eventuelt informationsskrivelsen ”storskrald i etagehusene” på ejendommens hjemme-

side www.lyngbyboligselskab.dk under ”Boligafdelinger” – ”Fortunen” – ”Beboer” – ”Affald”.  

 
 

Vær med til passe på vores områder. 
 

På forhånd tak for jeres forståelse og rigtig god sommer til alle.       
Venlig hilsen afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret. 

 

Vi opfordrer beboerne til at benytte ejendommens hjemmeside.  
Her findes svar på mange spørgsmål, nyheder og andre nyttige oplysninger. 
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