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Nyhedsbrev – den 27. februar 2022 
 

Til alle beboere og husejere i Slotsdalen 
  
Nye affaldsbeholdere 
Fremover skal også madaffald sorteres særskilt. Madaffald er al slags madaffald inklusiv brugte 
kaffefiltre. Din nuværende løsning til restaffald vil blive erstattet af en ny todelt beholder til rest- 
og madaffald med skillerum i midten. Beholderen rummer 240 liter i alt og har flg. mål: 

Vær opmærksom på følgende vedr. adgangsvej:  
Ifølge reglerne skal indgangen til forhaven være min. 1 meter bred og en evt. låge skal kunne stå 
åben under tømning. Hvis indgangen er for smal, kan man være nødt til at stille beholderen ud på 
fortovet på tømmedage for at få tømt affald. Der må max. være én låge ind til affaldsbeholderen – 
og der må ikke være trin eller hældning af betydning.  
 
Vi ved endnu ikke, hvor ’krakilske’ disse arbejdsmiljøregler vil blive håndhævet, men trin og ekstra 
låger kan ikke accepteres. Det betyder, at i hvert fald B- og C-huse (de huse, der deler tag på en 
samlet række nord-syd), og hvor affaldsstativet i dag er placeret bag en låge til skuret, kan være 
nødt til selv at sætte affaldsbeholderen ud aftenen inden tømning (enten i forhaven ved 
indgangen eller ude på fortovet foran huset).  
  
Se mere om affaldsindsamling og sortering af affald i Hørsholm kommune her og om de 
adgangsforhold, der skal være for tømning på privatgrund her. 
   
Papaffald  
Vi har stadig problemer med, at nogle ikke klapper papkasser fladt sammen, før de smides i pap-
affald.  Beholderne bliver ikke tømt, hvis de er overfyldt. Det koster med både ekstra arbejde og 
gebyrer for ekstra tømning, som vi alle er med til at betale.  
 
Man må kun lægge tørt pap i beholderne til pap-affald – vådt pap skal i alm. restaffald hjemme på 
egen matrikel. Og det skal pizzabakker også stadig!  Mælkekartoner kan nu sorteres med  
 

Højde: 112 cm; bredde: 58 cm og dybde: 73,4 cm 
 
Tømning: Rest/mad-beholderen vil blive tømt hver 14. 
dag - med undtagelse af sommermånederne juni, juli 
og august, hvor beholderen vil blive tømt ugentligt. 
Levering: vi får de nye rest/mad-beholdere i løbet af 
marts. Forud for leveringen modtager alle husstande 
et brev fra kommunen med praktisk information. Vi får 
ligeledes udleveret to små beholdere til køkkenet samt 
særlige poser til affaldet, der SKAL bruges. Vi regner 
med at lave ’depot’ for ekstra affaldsposer i vaskeriet, 
så man fremover vil kunne hente affaldsposer til 
madaffaldet der. De gamle affaldsstativer vil blive 
afhentet senere.  

https://www.horsholm.dk/affald/for-dig-der-bor-i-hus-med-egne-affaldsbeholdere/nye-affaldsordninger-i-2022
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plastaffald. Læs på beholderne på standpladserne, hvad der må komme i eller tjek vejledningen i 
linket ovenfor. 
  
Nyt tag? 
Tagudvalget er ved at indhente tilbud på udskiftning af tagene, som den enkelte ejer kan vælge at 
tilslutte sig. Hvis mange ønsker at være med, regner vi med at kunne få en bedre pris. Det vil være 
særlig smart for B- og C-husene, hvis hele rækken skifter på én gang. Vi forventer at kunne 
udsende materiale herom i løbet af foråret. 
  
Ladestandere til el-biler og generalforsamling 
Udvalget for el-ladestandere er ved at være i mål med tilbud, tilskud og konkrete forslag til 
etablering af el-ladestandere. Bestyrelsen og udvalget satser på at stille et konkret forslag til 
behandling på en ekstraordinær generalforsamling den 20. april kl. 19.30. Sæt kryds i kalenderen! 
Dato for vores ordinære generalforsamling i maj kommer snarest.  

 
Jordbunken i øst mod Mikkelborg Park 
Flere har spurgt til den jordbunke, der stadig ligger i øst efter fjernelse af den gamle jordbeholder. 
Vi har allerede en aftale om at få den fjernet her i foråret -jorden bliver brugt til at planere andre 
steder med huller og der bliver sået græs efterfølgende.  
 
Forsikringsanmeldelser 
Der har været flere skader anmeldt efter stormene. HUSK at alle anmeldelser til vores 
husforsikring skal ske via vores assurandør, Assurancepartner tel. 3325 2010 – læs mere under 
’forsikringer’ her Slotsdalen A-Z | Grundejerforeningen Slotsdalen 

 
Vi kan ikke opretholde de fordele, der er ved at have fælles forsikring og overblikket mistes, hvis 
ikke alle anmeldelser går via vores assurandør – så undgå venligst at tage direkte kontakt til 
forsikringsselskabet. 

Nye fodboldmål 
Vi har indkøbt nye – og større – fodboldmål, så de 
fodboldglade børn i Slotsdalen har noget at se frem 
til. Målene samles og stilles frem om et par uger, når 
der er lidt mere forår i luften. 
 

  
Den 27. februar 2022 
Bestyrelsen 
 

 

http://slotsdalen.com/slotsdalen-a-z/

