
START PÅ DEN ’GAMLE STORSKRALDSORDNING’ IGEN  

Fra mandag den 22. maj skulle vi være i gang med den ordning vi tidligere havde for 

storskrald, haveaffald og nu også pap, men der er ændring i afhentningsdagene. Det betyder, 

at vi nu uden at skulle melde ind til Vestforbrændingen igen får afhentet:  

• Haveaffald og pap i ulige uger fra og med mandag den 22. maj i uge 21 for alle stamveje 

dvs. Præste-, Humle- og Degnehusene. Hvis alt haveaffald ikke er samlet ind om 

mandagen, køres der også om tirsdagen for at samle resten op.   

• Der hentes ikke haveaffald i december, januar og februar, undtaget juletræer lige efter 

nytår.   

• Storskrald fra og med mandag den 29. maj og fremefter hver 4. mandag hele året for alle 

stamveje dvs. Præste-, Humle- og Degnehusene. Altså ikke den sidste mandag i 

måneden, men hver fjerde mandag.   

• Stort haveaffald skal stadig bestilles for afhentning hos Vestforbrændingen.   

• I skal altså herefter kun tilmelde afhentning af stort haveaffald til Vestforbrændingen,  som 

vi også har gjort tidligere. 

Storskrald, haveaffald og pap kan, som det altid har været gældende, lægges ud aftenen før 

afhentningsdagen og senest kl. 07:00 på selve afhentningsdagen, hvis du/I vil være sikre på 

det bliver taget med. 

Som deponeringssted, har bestyrelsen udpeget hver ende af carportrækken på de pladser, 

hvor der er carporte. Den store P-plads ved Lunden er det nordøstlige hjørne angivet 

sammen med én plads ved carportene. Ved Humlehusene er der angivet en mindre plads i 

den sydlige ende af p-pladserne langs stamvejen på foreningens side af stamvejen, se 

oversigtskort nedenfor. Det er kun fra disse pladser der afhentes storskrald, haveaffald og 

pap.  

Storskrald skal separeres i ensartede grupper dvs. store metalemner og elektriske apparater 

med ledning skal fx ikke blandes med gamle møbler. Det bliver op til hver p-plads at sørge for 

at ordningen bliver en succes. 

Kommunen har meddelt, at der stilles en passende stor beholder til aflevering af plastaffald 

op ved Trippendalscentret. Jer, der vil bruge den, må selv lige holde øje med Albertslund 

Postens kommunesider om, hvornår den er sat op eller bare holde øje med området 

sandsynligvis der, hvor der i forvejen står tøjcontainere.   


