
Grundejerforeningen Skoleparken    Marts 2020 
 

http://www.gf-skoleparken.dk 

CONTAINER-ORDNING FOR 2020 - og meget mere 
CONTAINER-ORDNINGEN: 

Der opstilles GRØN container – enkeltvis – på følgende dato intervaller: 

27. marts  - 29. marts   : Solbærvej 24 

8. april   - 14. april (alle Påskedagene) : Solbærvej 25 

24. april   - 26. april   : Brombærvej 15 

8. maj   - 10. maj (Store Bededag) : Solbærvej 35 

3. juli   - 5. juli   : Solbærvej 12 

7. august  - 9. august   : Solbærvej 35 

9. oktober - 11. oktober  : Solbærvej 25 

Containeren leveres på fredage og afhentes mandag. Den opstillede container er kun til have-

affald – ikke jord og plastsække. Medfører genstande eller affald efterladt i den opstillede contai-

ner en merpris fra containerleverandørens side, opkræves ”den skyldige” for denne omkostning. 

Klip grene, buske og juletræer i mindre stykker, så fylder det mindre i containeren. 

------------------------------------------------- oo O oo ------------------------------------------- 
ANDRE OPLYSNINGER – OG MEGET MERE: 

Affald og genbrug m.v. Allerød Kommune omlægger i 2020 deres strategi for affaldssortering og 

genanvendelse. Når der opstilles nye affaldsbeholdere (2 eller 3) betyder det, at vi selv skal sortere 

vores affald yderligere i disse beholdere. Restaffald placeres fortsat i nuværende sække. Se i Vel-

komstfolderen til affaldssortering på link: www.alleroed.dk/borger/affald-og-genbrug 

Spildopmagerne tager herefter ikke aviser, pap og flasker, men indsamler dog fortsat i 2020 gen-

brugseffekter. Genbrugsgenstandene sælges på Gladgården, Hillerødvej 2 i Lynge med slagsåbent 

hver tirsdag kl. 19.00 – 20.30. Spildopmagerne kommer normalt 2. lørdag i måneden (lukket i juli). 

Eventuelle ændringer annonceres sædvanligvis på hjemmesiden, link: www.spildopmagerne.dk og i 

Allerød Nyt. Alt andet affald, inklusive nedslidte brugsgenstande henvises til: 

- Allerød Genbrugsplads, Nordkranvej 10, 3540 Lynge - tlf. 45 16 05 70 

- Kommunens storskraldsordning, Affald - genbrug - tlf. 48 10 01 00 

eller se flere oplysninger på link: www.alleroedkommune.dk 

 

Trailer-ordningen 

Grundejerforeningens trailer må kun bruges af medlemmer. Du skal dog være opmærksom på vores 

fastlagte regler for brugen af traileren. Du kan læse bestemmelserne på hjemmesiden under INFO! 

TRAILEREN ER PLACERET på P-pladsen ved ”SOLBÆRVEJ 18”! 

 

Trafik 

Pas på udkørsel fra Solbærvej til Lyngevej (dårlig oversigt) og fra Brombærvej til Søstjernevej.  

Og vær opmærksom på, at du har højre-vigepligt på stamveje – også fra stikvejene! 

 

Græsslåning, fyrværkeri m.v.: 

I henhold til tidligere beslutninger henstilles det til, at undgå støj med motoriserede og manuelle 

redskaber m.v. fra lørdag kl. 17.00 samt søn- og helligdage. Det henstilles tillige at begrænse 

brugen af fyrværkeri, så affyring heraf kun foretages den 31. december/1. januar. 

 

Bestyrelsen: 

Bo Damgaard Vestner, formand Brombærvej 7   

Astrid Sundland, næstformand Solbærvej 14   

Jørgen Nielsen, kasserer Brombærvej 9  

Erik Jørgensen, WEB-master Solbærvej 22  

Kontakt bestyrelsen på fælles mail:     bestyrelsen@gf-skoleparken.dk  

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen: 

Forslag skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 15. januar i det år, de ønskes behandlet. 
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