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Hække og p-pladsprojektet 
I sidste uge afholdt vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor medlemmerne besluttede at der skal 
plantes alm. bøg som hæktype om p-pladserne. Vi forventer at hækken kan blive plantet her i december 
om de p-pladser, der allerede er renoveret, men det afhænger selvfølgelig af vejret.   
 
Næste – og sidste - etape af p-plads-projektet er omlægning af p-båsene til den nye bredde og udskiftning 
af hæk vil blive udført fra september 2022 for de sidste p-pladser. 
 
Til foråret får vi brug for nogle frivillige til et par ’vandehold’, så vi kan vande de nyplantede hækplanter. Vi 
får lagt siveslanger og har indkøbt meget lange vandslanger, men der skal jo stadig nogle personer til at 
betjene både vandhaner og slanger. De nye planter vil skulle vandes i sommersæsonen de første par år. De 
af jer, der har boet her, da vi fik plantet nye træer, kender ’rumlen’. Vi håber at nogle vil melde sig. Hvis vi 
kan få et par hold, er det ca. 1 times arbejde hver 14. dag i hyggeligt selskab med et par naboer.  
 
Vinter og glatføre  
Vi har haft den første sne og de første glatte veje. Vi har selvfølgelig også i år en aftale om snerydning og 
glatførebekæmpelse. Vær dog opmærksom på, at du også selv er ansvarlig for at fortovet skal være 
’farbart’ foran din matrikel.  
 
Der er sat to mindre beholdere med vejsalt ved fælleshuset – én ved indgangen og én i gården. Så vi har 
adgang til vejsalt til brug på fortovet ved fælleshuset, og til brug i gården, så man kan komme til 
affaldsbeholderne. Brug det, hvis der trænger og der endnu ikke er ryddet. Vi opsætter ikke saltbeholdere 
ude i området på p-pladserne mere. De har ikke været benyttet i flere år og har ofte bare flydt de forkerte 
steder. Hav gerne selv en pose stående, så du kan salte ud til fortovet og evt. som adgang til p-pladsen.  
 

              
 
Nytårskur 
Vi ønsker alle en glædelig jul, og håber at alle har lyst til at komme at hilse på naboer og os til vores  
nytårskur i fælleshuset lørdag den 8. januar kl. 15-17.  
 
Alle beboere er velkomne. Vi byder på bobler og kransekage og selvfølgelig også alkoholfrie samt 
børnevenlige alternativer. Det fungerer som et åbent hus, hvor man blot dropper forbi, hilser på og får en 
snak med hinanden og bestyrelsen. 
 
Selvfølgelig afholdes nytårskuren kun, hvis coronasituationen tillader det. Sæt kryds i kalenderen, så må vi 
se hvordan situationen udvikler sig. 
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Udendørslys 
I løbet af de sidste uger har vores vicevært, Jesper, skiftet ca. 20 pærer i vores udendørslamper. Der er dog 
stadig et par steder, hvor lyset ikke virker, fordi lamperne er defekt.  
 
Vi bestiller elektriker til at se på de lamper, der skal repareres og vil gerne samle sammen. SÅ: Hvis du ser 
en lampe, der ikke virker, så skriv endelig til vores vicevært. Brúg ProBo eller send en e-mail til 
vicevaert@slotsdalen.com  (På ProBo skriver du en besked til ’Jesper Vedel Hansen’ – eller 
’servicepersonale’).  
 
 

 
 

Fra starten af januar skal mad- & drikkekartoner i affaldsbeholderen til plast. Dette betyder, at du nu også 
kan sortere mad- & drikkekartoner sammen med plastaffaldet i dit køkken. Mad- og drikkekartoner er for 
eksempel kartoner til mælk, juice, bønner og hakkede tomater. 
 
Fra marts ’22 vil vores individuelle beholdere i forhaven til restaffald i form af en ’sækkeløsning’ blive 
ombyttet med en ny todelt beholder på hjul til mad- og restaffald (skillerum i midten). Vi forsøger p.t. at 
komme i dialog med kommunen, så vi kan få afklaret, hvordan de nye beholdere passer til de forskellige 
løsninger som vi har for affaldsposerne i dag i Slotsdalen. 

Er du i tvivl om, hvad der skal i hvilken affaldsbeholder? Så læs vejledningen her: sorteringsvejledning-

tryk-udgave.pdf (horsholm.dk) 

 

Endnu en gang rigtig glædelig jul til alle i Slotsdalen.  

Den 9. december/Bestyrelsen 

Affaldssortering 
Der er desværre stadig nogle, der ikke sorterer affaldet 
som vi skal. Alt affald SKAL sorteres 
I beholderne til plastaffald må der kun komme plastaffald, 
der er skrabet rent for madrester. I pap må der kun 
komme pap, der hverken er vådt eller fedtet. Man må 
IKKE lægge pizzabakker i papaffald, da det ødelægger 
muligheden for at genbruge pappet. Pizzabakker skal 
foldes og lægges i egen affaldsbeholder.  
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