BESTEM SELV
HVOR DINE
AFFALDSBEHOLDERE
SKAL STÅ

1
KØR BEHOLDERNE
TIL SKEL
– OG BESTEM HELT SELV

2
SKRALDEMANDEN HENTER
BEHOLDERNE
– OG BESTEM NÆSTEN SELV

TO MULIGHEDER
FOR PLACERING
Når du får dine tre nye beholdere, kan du frit placere dem,
hvor du vil og selv køre dem frem til skel, når de skal tømmes.
Hvis du ønsker, at skraldemanden skal hente beholderne op
til 20 meter inde på din grund, skal du sørge for, at de er let
tilgængelige – det giver vi dig en tjekliste til her i folderen.
Med de nye beholdere har du altså to muligheder:

BREDDE 58 CM

HØJDE 108 CM
DYBDE 74 CM

1
KØR BEHOLDERNE
TIL SKEL
– OG BESTEM HELT SELV
Vælger du denne mulighed, er det helt op til dig, hvor du
synes beholderne skal stå på din grund. Det eneste krav er:
Beholderne skal stå ved skel senest kl. 6 den dag, de skal
tømmes.
For at huske, hvilke beholdere der bliver tømt hvornår,
kan du tilmelde dig sms-service, så får du besked dagen
inden, beholderen bliver tømt. Du kan tilmelde dig
sms-service, når du modtager dine beholdere.

2
SKRALDEMANDEN HENTER
BEHOLDERNE
– OG BESTEM NÆSTEN SELV
Hvis du kan sætte ud for alle 7 punkter på tjeklisten
herunder, henter skraldemanden dine beholdere på din
grund, så du slipper for at stille dem frem.

Beholderne står maks. 20 meter fra skel
Håndtaget på beholderen vender ud mod skraldemanden
Jævnt og fast underlag af fx asfalt, fliser eller beton
og oplyst i den mørke tid
Adgangsvejen er min. 1 meter bred og har en fri højde
på min. 2,1 meter
Der er højst én låge/port, og den kan stå åben af sig selv
Ingen hældning eller stigning på mere end 10 %
og ingen trappetrin
God plads omkring beholderne

MIN. 2,1 METER

Der skal være
fri adgang til
affaldsbeholderne
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Affaldsbeholderne
skal stå på et fast
underlag af asfalt,
fliser eller beton
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MIN. 1 METER
Låger og porte
skal kunne stå åbne
af sig selv

Bor du på en koteletgrund, med en indkørsel på mere end
20 meter, skal du kontakte Kundeservice, som kan give dig
vejledning til, hvor du kan sætte dine beholdere.
Du kan læse mere om kravene til placeringen af dine
beholdere på www.furesoe.dk/affald

VI HJÆLPER GERNE
Har du spørgsmål til, hvor dine beholdere
kan stå, eller vil du gerne have en rådgiver
ud og vejlede dig, er du velkommen til at
kontakte os enten på telefon eller mail.
Kontakt
Vestforbrænding
Kundeservice
Tlf.: 80 20 80 30
Mail: kundeservice@vestfor.dk

– ET SAMARBEJDE MELLEM

