
 
 

Vedligeholdelse og affaldsordninger 
I Baunebakken 

 
 

 

Kære beboer i Baunebakken 

Med virkning fra 1. maj 2022 har bestyrelsen underskrevet kontrakt med en ny entreprenør - MH 
Entreprise,  

og en ny leverandør af glatføre bekæmpelse - Snevagten.  

I den forbindelse har vi i besluttet at udgive denne folder vedrørende affaldshåndtering i 
grundejerforeningen. 

Vi vil heri gennemgå de overordnede regler for, hvordan vores storskrald og andet affald skal 
håndteres. 

Denne folder bliver også lagt på vores hjemmeside https://baunebakken.dk,  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen / Juni 2022 

  

https://baunebakken.dk/


Vedligehold af vores område 

Entreprenøren håndterer den daglige vedligeholdelse i området. 

Entreprenørens opgaver består blandt andet af: 

1. Græsslåning* 
2. Tømning af skraldespande på fællesområde 
3. Indsamling af storskrald og haveaffald hver mandag hele året 
4. Renhold af området  
5. Hækkeklipning 
6. Vedligeholdelse af foreningens træer** 

Den fulde kravsspecifikation kan ses på https://baunebakken.dk 

 

Ad 1.*) Er der placeret ting eller planter foran huset, kan du ikke forvente at entreprenøren slår 
græs omkring disse – det er dermed det dit eget ansvar at græsset slås. 

Ad 6.**) De træer som er plantet af Hofor på de enkelte stier, vil blive vedligeholdt af 
entreprenøren. Alle andre træer, buske og bede skal du selv håndtere. 

Træer og buske foran husene som ikke er plantet af Hofor kan vedligeholdes og fjernes for egen 
regning, hvis du ønsker dette. 

Er du i tvivl om træer er plantet af Hofor eller af en tidligere ejer, kan du henvende dig til 
bestyrelsen via mail til formand@baunebakken.dk. 

Herudover kan du have et regnvandsbed foran huset. Regnvandsbed kan du læse mere om på 
hjemmesiden under LAR projekt. Det påhviler dig at vedligeholde bedet efter Hofors forskrifter. 
Du finder pasningsvejledning til regnbede på hjemmesiden under Praktisk info. 
 

Affaldssortering 

Vi skal sortere vores affald i de containere, som kommunen har sat op i vores område, og som har 
eksisteret siden oktober 2020. 

Det er meget vigtigt at affaldet bliver sorteret rigtigt, da vi ellers kan få bøder af kommunen eller 
blive tvunget til at betale for manuel sortering. 

Guide til sortering af affald kan findes her: 
https://hvidovre.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/sorteringsguide.aspx 

Vi vil her gennemgå de forskellige containere som vi har haft lidt problemer med. 

• Pap container: Husk venligst at slå papkasser sammen, så er der plads til mere. Pap der har 
været i direkte berøring med fødevarer er restaffald. 

• Madaffald: Der må kun bruges de grønne poser, som udleveres af vores entreprenør om 
mandagen. Hvis du er løbet helt tør for poser, så kontakt evt. din nabo eller bestyrelsen. Det er 
ikke en løsning at bruge almindelige affaldsposer her.  

https://baunebakken.dk/
https://hvidovre.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/sorteringsguide.aspx


• Restaffald: Indimellem kan containeren være fyldt. Hvis det er tilfældet, skal du tage dit affald 
med hjem igen. Poser der bare placeres på jorden ved containeren, har vi desværre oplevet 
tiltrækker rotter, ræve og fugle der spreder affaldet ud over området. 

Vi er desværre bekendt med, at fejlsorteret affald også kan komme fra personer uden tilknytning 
til grundejerforeningen. 

Storskrald  

Storskrald afhentes hver mandag af Entreprenøren. Storskrald skal være sat ud senest mandag 
morgen klokken 6.00. 

Byggeaffald herunder trykimprægneret træ skal du selv bortskaffe 

Hvis entreprenøren ikke tager storskraldet med, lægger han en seddel med forklaring i postkassen. 
I det tilfælde er det dig selv der skal bortskaffe affaldet.  

 

Alle regler vedr. storskrald kan findes på hjemmesiden under Praktisk info. 

Der er til enhver tid Baunebakkens retningslinjer om sortering, der overtrumfer Kommunens 
retningslinjer, hvor der kan være forskel. 

 

Vintervedligeholdelse 

Dækker i første omgang perioden fra 15. oktober 2022 til 14. april 2023. 

Snevagten garanterer at der er ryddet og saltet inden kl.: 7.00 hver morgen under forudsætning af, 
at snefaldet er startet før kl.: 3.00 og ellers hurtigst muligt. 

 

Kontakt 

Hvis du mener, at der er noget galt med entreprenørens eller Snevagtens arbejde, eller har du 
ønsker om, at der udføres noget andet end det entreprenøren normalt gør, skal dette gå via 
bestyrelsen via mail til formand@baunebakken.dk. 

 
Ændringer og/eller forlængelse bliver redigeret i folderens udgave på hjemmesiden. 


