Til Fællesudvalget
Vi har modtaget nogle henvendelser fra borgere i sommerhusområdet, der har
store problemer med skraldespandene til restaffald på genbrugsøerne.
Skraldespandene bliver overfyldt af affald, som ikke hører til genbrugsøen, og
derfor splitter blandt andet fugle tingene ad. Dette har skabt nogle udfordringer,
og derfor har Næstved Kommune besluttet at fjerne disse skraldespande.
Det drejer sig kun om skraldespandene til restaffald ved de offentlige
genbrugsøer, som vores renovatør tømmer – ikke de offentlige ved stranden og
stier, som Park og Vej varetager. Årsagen til at skraldespande fjernes, er at man
tidligere har skulle kunne komme af med sin plastpose, som genbrugsaffaldet
blev transporteret i, men denne kan nu også afleveres ved øerne i løsningen til
plast og mad- og drikkekartoner. Der vil fortsat være tilsyn på øerne, som
indrapporterer til os vedr. udfordringer, og som sørger for at genbrugsøerne ser
pæne ud.
Fordi vi netop kan se, at skraldespandene bliver brugt til overskydende restaffald,
så skriver jeg til dig i håb om at du måske kan videreinformere til de andre
grundejerforeninger, at der er mulighed for at få mere kapacitet til affald i
forbindelse med for eksempel privat udlejning af sommerhuse. Hvis man derfor
udlejer sig sommerhus, og har brug for mere plads grundet skiftedag, så er man
velkommen til at kontakte os på tlf. 5588 5588, og så hjælper vi gerne med at
finde en passende løsning i stedet for at det ender på de offentlige genbrugsøer,
som er til gene for andre og tiltrækker skadedyr.
Priser for ekstra kapacitet og ekstra sække til restaffald kan findes på vores
hjemmeside www.naestved-affald.dk
På forhånd mange tak.
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