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Oprydning med omtanke 

Vi rydder ordentligt op 

 

Mange medlemmer har benyttet Covid-19-perioden og/eller ferietiden til forskellige fornyelser. I huset og/eller i 

haven. Det er dejligt at se, at vores område fornys og vedligeholdes så pænt. 

 

Ved større projekter (der måske også larmer) er det en god ide at informere de nærmeste omkringboende naboer og 

genboer om projektet og tidsplanen. Alle vil forstå og acceptere dels støj i rimeligt omfang, dels at det roder lidt en 

overgang. Nogle medlemmer har gennem tiden benyttet ”Box-IT” containere løsninger til opbevaring under arbejdet. 

Det er en smart og effektiv løsning, som dog kræver naboinvolvering, da pladsen kan blive trang for en periode, og 

fordi en container ikke ligefrem pynter på vejen. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man benytter foreningens 

Facebook-side til at dele og efterspørge alle slags erfaringer med foreningens medlemmer vedrørende have- eller 

boligrenovering. 

 

Bygge og haveaffald bortskaffes selvfølgelig på en ordentlig måde. Det skal ske ved kørsel til genbrugspladsen eller via 

entreprenøren og naturligvis ikke ved at køre grene og træstubbe ind i en af vores skove og dumpe det der. At skaffe 

haveaffald af vejen på den måde er naturligvis … helt i skoven. Bestyrelsen opfatter et nyligt eksempel herpå som et 

enkeltstående tilfælde og har ikke erindring om noget lignende. Vi har i vores forening en god, fælles forståelse af, at 

vi gerne vil passe på vores område. 

 

Vi er privilegerede ved at have to skove som naboer: Hareskov med indgang fra Gartnerkrogen og Kollekollevej. Og 

Nørreskov med indgang fra Skolekrogen. Lad os passe godt på disse kæmpe aktiver. 

 

Genbrugspladsen på Ballerupvej er åben hver dag (altså også i weekender og ferietiden) kl. 10-18. Det er nemt at 

aflevere sit affald i forskellige grupper. Både affald fra oprydning i forskellige containere og grene, blade og jord fra 

havearbejde. https://www.furesoe.dk/borger/affald-og-genbrug/genbrugsstation/ 

 

Kommunen har også en fortræffelig Haveaffaldsordning, hvor haveaffald afhentes onsdag morgen hver anden uge. 

Betalingen er overkommelig. https://www.furesoe.dk/haveaffald 

 

Links findes også på Grundejerforeningens hjemmesider. 
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