
Til beboerne i Knudtzondalen borettslag 
Styreleder har gjennomført en kontroll runde av avfallsordningene i borettslaget. 
Det kom ny tømmekalender fra uke 40 i år, vi tilhører rute 2 som kjøres på onsdag, den ligger vedlagt 
for den som ikke har fått. 
Vil benytte sjansen til å si at for juleukene 52 og 53 vil kjøringen skje på tirsdag hhv. 22.12 og 29.12. 
Etter runden er det kommet fram et par aksjonspunkter. 

 Styret vil igjen informere beboere om brukernes plikter til å overvåke egen bolig med hensyn 
til skadedyr, samt forhindre rotteplage ved god avfallshåndtering.  o Hold orden rundt avfallsdunker og er de fulle må det tråkkes ned slik at lokket alltid 

kan lukkes. o Ved mistanke eller bekreftet tilstedeværelse av mus, rotter eller andre skadedyr, 
meld fra med engang til styreleder/styret o Aldri sett ut mat til fugler, katter eller andre dyr, selv ikke på egen veranda.  

 Det er veldig viktig at avfallet sorteres korrekt. 
o Plast, glass og metall er foreløpig gratis å levere så lenge anvisningen følges 
o Papir avfall koster ¼ av hva restavfall koster 
o Jo mer vi kaster som glass, plast metall og papir, jo mindre må vi kaste som kostbart 

restavfall.  
o Hvis det kastes for mye feil avfall i papir, plast og metall beholderne må vi betale for 

prisen av restavfall for hele dunken. Dette kan medføre et straffegebyr på flere tusen 
kroner i verste tilfelle. 

 Noen av de tingene som er funnet i feil avfallsbeholder i vårt borettslag er: 
o Tallerken lå i glassavfall, dette er stein tøy eller keramikk og må pakkes inn og kastes i 

restavfall 
o Drikkebeger i papiravfall, lokket til drikkebeger og kaffebeger er laget av isopor 

(polystyren) som skal kastes som plast 
o Metallbolle og lyspære i glass og metallavfall, det er kun glass og metallemballasje 

som kan kastes i glass og metallavfall. Lyspærer og metall som ikke er emballasje skal 
kastes i restavfall. 

o Sko i papiravfall, dette er nok bare en feil/ forglemmelse, men allikevel er det viktig å 
poengtere at man sjekker at man kaster i riktig dunk og at emballasjen som kastes 
ikke inneholder produkter som hører til i en annen dunk. 

o Plastposer i papir- og glass og metallavfallsdunkene.  Det er veldig kjekt og bære ut 
avfallet i plastposer, men innholdet må tømmes ut og posene skal helst sorteres som 
plast, men kan kastes i restavfallet hvis den er tilgriset. 
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