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Ulrik Danneskiold-Samsøe

Fra: Jens Borregaard <A13U@tmf.kk.dk>
Sendt: 29. september 2015 09:57
Til: 'Erik Winther'
Cc: Ulrik Danneskiold-Samsøe
Emne: SV: Beholdere til hård plast/metal i Soldalen

Hej Erik Winther og Ulrik Danneskiold-Samsøe 
  
Beklager fejlen, hvor flere ejendomme har fået to plast/metal beholdere udleveret. Jeg ved ikke, hvordan det er sket, 

men sørger for at de ekstra beholdere bliver fjerne hurtigst muligt. 
  
Med venlig hilsen  

Jens Borregaard 
Projektleder 
Affald og Genbrug 
_______________________________ 
KØBENHAVNS KOMMUNE  
Teknik- og Miljøforvaltningen  
Byens Drift  

Islands Brygge 37, 1. sal, lokale 125  
Postboks 326  
2300 København S  

Mobil 2053 8763 
Email a13u@tmf.kk.dk 

Web www.kk.dk/affald 

EAN 5798009493149 
  
  

Fra: Erik Winther [mailto:erik.winther@mail.tele.dk]  
Sendt: 28. september 2015 07:39 
Til: Jens Borregaard 
Cc: Ulrik Danneskiold-Samsøe 
Emne: Beholdere til hård plast/metal i Soldalen 
  

Kære Jens Borregaard 

 

Problemet med udlevering af to beholdere til hård plast/metal gælder også for ejendommene med ulige numre i 

Soldalen nord for Solvænget. Se den markerede tekst nedenfor, som Ulrik Danneskiold-Samsøe har skevet til 

dig den 26. september. 

 

Venlig hilsen 

Erik Winther, Soldalen 31, 2100 København Ø 

 

 

 

 

Først en misforståelse. En del af vores medlemmer har hver modtaget to beholdere til hård plast/metal. Det er 

medlemmer boende i Soldalens ulige numre syd for Solvænget. Se vedhæftede billeder.  De medlemmer skal 

naturligvis kun have én beholder hver. Det må rettes. Tilfældigvis var jeg til stede, da CityRenovation fordelte 

beholdere. Den fortvivlede chauffør prøvede at få en forklaring via mobiltelefonen, men han har tilsyneladende 

ikke fået nogen. 
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----- Original meddelelse ----- 

Fra: Ulrik Danneskiold-Samsøe <ulrik@danneskiold-samsoe.dk> 
Til: Jens Borregaard <a13u@tmf.kk.dk> 
Dato: Lør, 26. sep 2015 15:12 
Emne: Mange tak for det fyldige svar fra den 25. juni 2015.  

Kære Jens Borregaard 

  

Mange tak for det fyldige svar fra den 25. juni 2015. Jeg vedhæfter svaret, da det jo er tre måneder gammelt. 

Siden da er der blevet distribueret beholdere i vort kvarter. Og de er til at få øje på i vores små haver. Sammen 

med de beholdere, som vi forvejen bruger til papir, haveaffald og dagrenovation, fylder de godt op.  

Dernæst det mere langsigtede. Vore medlemmer har meget varierende produktion af affald, hvilket kunne tale 

for en delingsordning for det affald, som ikke er dagrenovation og haveaffald. Og her kan man forestille sig 

forskellige modeller, som vi gerne vil have styr på inden vores generalforsamling i marts/april 2016. Uansat 

hvad vi lander på, så vil det kræve følgende: 

  

•         En aktiv dialog med Københavns Affaldsservice vedrørende hvad vi må, og hvad vi ikke må. Det 
bedste ville være, om vi kunne få et indledende besøg af en repræsentant fra Affaldsservice. 

•         Bistand fra en professinel havearkitekt, som kunne udarbejde forslag til skitseprojekter til brug for et 
eventuelt efterfølgende udbud af indretning af placeringsaflukker. 

  

Sådanne placeringsaflukker kunne være én eller flere af følgende muligheder: 

•       Én eller flere aflukkede mini-genbrugspladser for vores medlemmer placeret centralt i kvarteret 
indrettet inden for rammerne af vores lokalplan (Lokalplan 411). De skulle naturligvis være uden 
opsyn, men i stedet have en officelt udpeget ”affaldsansvarlig” blandt vore medlemmer, som kunne 
være dialogpartner for Københavns Affaldsservice. Den kunne måske gøre de fleste af beholderne 
overflødige? Et problem med en sådanne fælles pladser kunne dog være, at også ikke-medlemmer 
benyttede sig af lejligheden til at komme af med affald. 

•       Et beholderaflukke med placering i skel hvor vore medlemmer frivilligt går sammen to-og-to. Dennne 
løsning kunne måske også reducere antallet af beholdere. Som det fremgår af din mail af 25. juni 
2015, skulle det jo være ret simpelt via Nem Affaldsservice. 

•       Et beholderaflukke individuelt og frivilligt for hvert medlem, hvor meningen først og fremmest er 
æstetisk. Her er det afgørende at vide, hvor indretningsbegrænsningerne går, da tømningen jo 
foretages af en entreprenør, som har indgået en aftale med Københavns Affaldsservice. 

  

Afslutningsvis vi jeg således foreslå, at Affaldsservice ringer mig op på min mobil, for at vi kan aftale videre. 

Før vi i ejerlauget har klarhed over, hvad vi må, og hvad vi ikke må, før kan vi ikke starte en dialog med en 

eventuel havearkitekt. 
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Med venlig hilsen 

  

 

Ejerlauget vedrørende rækkehusene ved Solvænget m.v. 
www.solvaenget.dk 

Ulrik Danneskiold-Samsøe, formand 
  
Ulrik Danneskiold-Samsøe 

Soldalen 12 

2100  KØBE$HAV$ Ø 

T:  39 29 61 30     M:  31 37 61 30 

E:  ulrik@danneskiold-samsoe.dk 

  

  

  

Erik Winther 
Soldalen 31, DK-2100 København Ø 
Fastnettelefon +45 3929 0425  
Mobiltelefon +45 4017 0425  


