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Ny affaldsordning i Roskilde
Kære naboer.
Roskilde kommune begynder udrulning af den ny affaldsplan i 2017. Hos os i Ibsgården vil ændringerne
træde i kraft i 2018. Det vil betyde mange ændringer i den måde vi skal håndtere vores affald på:










Den nuværende ordning med en sæk til det meste, som bliver hentet af en skraldemand en gang om
ugen, vil ikke fortsætte. Vi kører på dispensation både med sækkehentning, trapper, passage
mellem biler i carport, m.m.
Fremover skal vi selv sortere affaldet i bioaffald, restaffald, glas, metal, pap/papir, og på sigt også
plast.
Kommunen har forskellige typer beholdere til affaldet, disse kan ses på kommunens hjemmeside, og
de næste par uger kan nogle af dem også ses udstillet på Stikvej 3, ud mod stien ved nr. 146.
Det ligger endnu ikke fast hvilke typer beholdere, vi kommer til at anvende i Ibsgården, eller hvor de
skal stå. De fleste af haverne i Ibsgården egner sig dårligt til de nye beholdere.
Det er sandsynligt, at der vil blive fælles opsamlingspladser, én pr. stikvej, hvor alt, eller noget af
affaldet skal bæres hen.
Tømmefrekvensen vil være hver uge om sommeren, hver 14. dag resten af året.
Grundejerforeningens bestyrelse vil i samarbejde med grundejerne og kommunen prøve at finde
frem til den bedste løsning.
Kommunen har tilbudt at komme med til vores generalforsamling den 28. februar 2017, for at
forklare om mulighederne, svare på spørgsmål, osv.

Som I kan forstå, er der stadig mange åbne spørgsmål som vi må prøve at finde svar på i løbet af det
kommende år. I kan læse mere på kommunens hjemmeside:
http://roskilde.dk/glaed-dig-i-2017-bliver-det-lettere-vaere-groen
Og kom forbi Stikvej 3 hvis I vil se nogle af de nye beholdere.

.

Med venlig hilsen bestyrelsen

PS. Herværende skrivelse blev forsøgt udsendt i aftes via emai-adressen ibsgaarden 128 - det gik ikke godt, det blev til
ulæselig spam hos de fleste. Og mange email-adresser i Grundejerforeningens telefonliste passer ikke - vil I godt tjekke
jeres egen? Mange tak!

