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Medlemmers e-mail til bestyrelsen: 
 
 
Kære Niels. 
Allerførst - vi påskynder og er meget trygge ved det store arbejde du og bestyrelsen laver 
for grundejerforeningen.  
Tak for materialet om fliselægningen. Vi vil få nogle tilpasningsvanskeligheder, som vi pt 
overvejer, hvordan skal løses. I overvejelserne vil vi prøve at inkludere det nye 
skraldesystem som kommer på et tidspunkt i 2016.   
Jeg har siddet og læst på Vest 3 hjemmeside, men bliver ikke helt klar over, hvilke nye 
stativer vi får/køber.  
Kan du svare på, om de nye stativer er dem der minder om de eksisterende lukkede træ 
skraldestativer vi har i dag, eller om det bare er de to ”plastbaljer” med hjul, som lige kan 
trækkes ud til skraldebilen? 
  
Mange venlige hilsener 
  
 

   
 

 
Bestyrelsens svar: 
 
Kære XXXXXXXX. 
Tak for din venlige mail. 
Jeg går ud fra, at de forventede tilpasningsvanskeligheder både går på spørgsmålet om 
affaldsafhentning og nye fliser. Derfor vil jeg berøre begge emner. 
 
Fliser: 
Jeg har været en tur på maps.google.com, hvor jeg kan se et "street view" af området foran jeres 
parcel. Så vidt jeg kan se, ligger der 5 rækker fliser ud over det nuværende fortov, og det er helt ideelt 
i forhold til fornyelsen. Det nuværende fortov bliver en flise bredere, og, hvor der er indkørsel, lægges 
yderligere 4 fliser.  
For jer vil det dermed betyde, at såvel fortovet, som de ekstra fliser, alle udskiftes med nye fliser, som 
slutter op imod jeres indkørsel.  
I vil således opleve, at alle fliser bliver fornyet, og det er kun, hvis det nuværende fortov ikke hælder 
2,5% ud imod rendestenen, at der kan forekomme en overgang imellem nye fliser og nuværende 
indkørsel. Hvis der er en sådan overgang, som man ønsker udjævnet, kan man vælge, selv at udbedre 
den, eller at få tilskud af foreningen til at lade PPbrolægning udføre arbejdet. 
I øvrigt har jeg i går lagt en tidsplan på nettet (som jeg modtog ½ time forinden :-) så så mange som 
muligt kan få en tidlig orientering om flisearbejdet. Vi starter i bunden af Skærager onsdag den 23. 
september. Jeg vedhæfter planen til denne mail. 
 
Affaldsafhentning: 
Det er netop af hensyn til eventuelle tilpasninger af fliser mm., at vi har valgt, at vi venter med ny 
affaldsordning til oktober 2016, hvor andre områder begynder i april 2016. Det er nemlig således, at de 
nye plastcontainere er dybere ud end vore nuværende stativer, og da vi skal have 3 stk. hver, bliver de 
også bredere end vores nuværende løsning. I jeres tilfælde vil jeg foreslå samme løsning, som vi selv 
har valgt. Man kan betale et forholdsvis beskedent beløb for at have affaldsstativer/containere stående 
mere end 20 meter fra skel. Hvis I gør det, kan I have stativ/containere stående nær huset, hvor der er 
mere plads end i de smalle indkørsler. Det giver samtidig den fordel, at man kan komme af med 
affaldsposen uden at blive våd, når det regner. 
 
Jeg har ikke mål på containerne, eller "baljerne", som du kalder dem, og det er faktisk til dels min 
egen skyld. Jeg har nemlig "kæmpet en kamp" i Brugergruppen for at sikre, at vore containere får 
åbning i samme side, som der er hjul. Og det gør vi. I mange kommuner er der en evig kamp imellem 
renovationsfolkene, som forlanger, at hjulene vender ud imod dem, når de skal afhente containerne, 
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og så beboeren, som dermed tvinges til at lægge affaldet ned i containeren fra bagsiden, fordi låget 
åbnes i modsat side af hjulene. Den sejr er jeg meget glad for, at vi har opnået. I det udgivne materiale 
beskrives de nuværende træstativer med en dybde på 48 cm, medens de viste plastcontainere er 73 
cm dybe. Min formodning er dog, at de, containere, som bliver opstillet, ca. har samme dybde som 
dem, der er på billederne. 
 
Overordnet vil jeg sige, at det er klogt, at inddrage de nye containere i eventuel lægning af nye fliser, 
idet containerne ikke nødvendigvis skal/kan stå på samme sted, som de nuværende, og fordi, der 
kræves en fast og jævn bund under containerne. 
 
www.vest3.dk: 
I kan finde oplysninger på vores hjemmeside ved at vælge Tema, Aktuelt, Parcellen og dernæst enten 
Nye fliser Vest3 eller Affald Vest3.  
Under afsnittet om Affald er der en rubrik, Se billeder af ny affaldsordning, hvor du kan klikke og se en 
flot brochure fra Albertslund kommune. Her skal du finde et stort 2-tal i venstre hjørne. Det er 
beskrivelsen af vores kommende affaldsordning. 
 
Jeg håber, jeg har hjulpet på overskueligheden. Ellers skal du blot skrive igen. 
 
Med venlig hilsen 
Grundejerforeningen 
Niels Schjødt-Hansen 

 


