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Pr. den 6. april 2021 lukker storskraldsgården på 

Sorgenfrigårdsvej. 

 
 

Det betyder at du som beboer ikke længere kan få adgang til storskraldsgården.  

 

I stedet kan du komme af med dit storskrald samt haveaffald, ved at sætte det ved 

siden af molokkerne. Hvilken type af storskrald du kan lægge ud til afhentning, kan 

du læse i nedenstående skema eller på hjemmesiden, www.lyngbyboligselskab.dk  

under ”Boligafdelinger”, ”Fortunen”, ”Beboer”, ”Affald”  

Molokkerne er placeret på følgende steder: 

• Ved Carlshøjvej 18. 

• Ved Carlshøjvej 24. 

• Ved Parkhøjvej 8-12. 

• Ved Sorgenfrigårdsvej 52. 

• Ved Sorgenfrigårdsvej 53-55. 

• Ved Lyngbygårdsvej 93-97. 

Man kan sætte sit storskrald ud til molokkerne senest kl. 7 på afhentningsdagen, men 

dog tidligst dagen før. 

Storskrald samt haveaffald hentes hver 14. dag, tirsdag i lige uger. 

Ved manglende afhentning er det stadig beboeren, der har ansvaret for at affaldet 

bliver fjernet og ikke ejendomskontoret.  

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så kontakt ejendomskontoret. 

 

 

Med venlig hilsen 

Ejendomskontoret 

Tlf. 4587-4302 

 

http://www.lyngbyboligselskab.dk/
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Storskrald: 

Den sikreste måde at komme af med sit storskrald er på kommunens genbrugssta-

tion på Firskovvej. Hvis ikke man selv har mulighed for at komme på genbrugsstati-

onen er ejendommen tilknyttet kommunens storskraldsordning. 

  

Haveaffald: 

Planter, mindre grene og kviste, blade, græs samt nedfaldsfrugt fra haven afhentes 

hvis nedenstående overholdes.  

• Benytter du en 140 liter beholder, må den højst veje 25 kg. Til gengæld 

må gerne bruge mere end én beholder. 

• Grenbundter må højst være en meter i længden. 

• Benytter du sække, skal de være af papir, og de må højst veje 15 kg. Papir-

sække kan købes i byggemarkeder og supermarkeder. 

• 140 liters containere kan købes ved at kontakte kommunen. 

 

Stort 
brændbart: 

Affald over 1 meter af træ, plast og urent pap. 
F.eks. møbler, tæpper og madrasser. Husk at fjern glas og søm fra emner. Er der en glaslåge i et 
skab, bliver det ikke taget med. 

Småt 
brænd-
bart:  

Affald under 1 meter af træ, plast, papir. Små stykker brændbart samles i klare sække. 
Samles i klare plastsække. 

Pap: Alt rent og tørt pap. 
Foldes og bindes forsvarligt sammen i bundter. Må ikke kommes i plastsække. 
Pizzabakker medtages ikke. Disse skal i pap molokken. 

Jern og 
metal: 

Ren metalemballage, cykler, plæneklipper mv. Plæneklipper og lignende med benzinmoto-
rer skal tømmes for benzin og olie. 
VIGTIG! Cykler medtages kun, hvis der er sat en seddel mærket ”storskrald” og navn og 
adresse på. 

Hårde hvi-
devare: 

Køle- og fryseskabe. (Skal være tømte for indhold inden de stilles ud) - Vaskemaskiner, komfurer og 
tørretumblere. 

Elektronik: Computer, telefoner, radioer, tv, håndværktøj, støvsugere og køkkenmaskiner mv. 
Som huskeregel er alt med ledning elektronikaffald. 
Samles i klare plastsække. 

Stort plast: Plastdunke, bøtter, spande, plastikhavemøbler, plastiklegetøj og kasser af plast. 
Må ikke indeholde madrester eller farligt affald. 
Samles i klare plastsække. 

Indsam-
les ikke: 

Byggeaffald, gipsplader, trykimprægneret træ, plankeværk, havelåger, porcelæn, beton, keramik, ke-
mikalier, maling rester, el-pære, lysstofrør, glas og flasker, vinduesglas, glasplader, plastemballage, 
metalemballage (dåser) og spejle samt bildæk. 
Dette skal afleveres på genbrugsstationen. 


