TIPS og TRICKS

Undgå forkerte adgangsveje og standpladser

Selve standpladsen er fin med nylagte fliser, men
der må ikke ligge perlegrus på adgangsvejen

Disse fliser er ikke et jævnt underlag

Her er det næsten i orden, men der skal lægges en
stribe fliser mere, så skraldemanden ikke skal trække beholderen over græsset

Belægningen er fin, men håndtag og hjul på alle tre
beholdere vender den forkerte vej (væk fra skraldemanden)

Hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte affaldsteamet i
Brøndby Kommunes Miljøafdeling på tlf. 4328 2828 eller via E-mail på affald@brondby.dk
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BRØNDBY KOMMUNE

Placering af flere affaldsbeholdere

Krav til adgangsvejen og underlaget

Beholderne kan placeres i carporten – her er de sat
bag postkassen

Beholderne kan placeres diskret i et hjørne, hvor de
skærmes af en busk

Her er der lavet en plads med fliser i perlegruset

Her har borgeren lagt fliser igennem de løse sten
for at lave en god adgangsvej for skraldemanden

Borgeren har lavet en lille plads med hegn omkring

Her er beholderne nærmest ”bygget ind” i hækken

Også her har borgeren anlagt en standplads og
kørevej med fast underlag

Praktisk placering på borgers vej til bilen

Krav til adgangsvejen
● Adgangsvejen skal være mindst 90 cm bred
● Der skal være en frihøjde på 2,1 m
● Underlaget skal være jævnt og kørefast
● Ingen trin
● Hældninger må aldrig være over 10 %
● Kun en enkelt låge, som kan stå åben af sig selv
● Der skal ryddes sne og gruses i vintersæsonen
Beholderne behøver ikke stå ved siden af hinanden.

Borgeren har valgt at sætte beholderne ved fortovet

Her er der problemer pga. af trappen. Beboerne har
valgt en enkelt standplads ved fortovet, hvor de
stiller beholderen ned, når den skal tømmes

Her har borgeren valgt at sætte beholderne op ad
et hegn

Hvis kravene ikke kan overholdes skal beholderen
stilles frem til skel for tømning

