
 

 

  

 

Beboerinformation til medlemmer af Ejerforeningen Poppellunden Marts 2019 
 

Affaldssortering 

Vi opstarter nu den nye affaldssortering som implementeres over alt i Roskilde kommune. Vores anlæg er 

blevet klargjort og modtager nu også de nye typer affald. Vi har modtaget 1 sæt til hver husstand med bio-

spand og bioposer, som du skal bruge i dit køkken til dit madaffald. Sættet kan afhentes i det disponible 

kælderrum (K1) i Akacielunden 2. Der vil automatisk blive udleveret nye poser, hver 6. måned. 

 

Der er et sæt til hver husstand, som består af følgende: 

• Grøn affaldsspand til madaffald, med tilhørende beslag 

• 1 pakke med 4 ruller bionedbrydelige poser til madaffald 

• brochure med information om affaldssortering 

 

På hjemmesiden: www.skidtergodt.dk kan man finde yderligere information om affaldssorteringen i Roskilde. 

Vi vil gerne minde om vigtigheden af at sortere korrekt og benytte de korrekte poser. Hvis renovationen 

konstaterer at vores affald ikke er sorteret korrekt vil vi blive opkrævet en afgift som I den sidste ende vil blive 

en udgift som vi alle kommer til at betale.  

 

Vinduespudsning 

Vinduespudseren kommer onsdag den 13/2 for at pudse vinduer i opgangene. Det sker 4 gange om året.  

Hvis man har lyst til at få egne vinduer pudset på samme tidspunkt, så kan man tilmeldt sig direkte til dem.  

Firmate hedder KHE og kan kontaktes på 4290 5080 eller via deres hjemmeside www.khe.dk  
 

Vand- og varmeregnskab 

Der er enkelte beboere som har spurgt efter hvornår der bliver udsendt vand- og varmeregnskab. 

Fordelingsregnskabet er ved at blive udarbejdet og administrator forventer at det vil være klart til udsendelse i 

slutningen af marts eller begyndelsen af april.  

Det kan ofte være vanskeligt at vurdere hvordan ens fremtidige forbrug er når man flytter i en ny lejlighed og 

derfor er nogles a-conto beløb muligvis også sat en smule tilfældigt det første år, men det vil naturligvis blive 

justeret når administrator er bekendt med det reelle forbrug fra det første år.  
 

Ventilation og 1-års gennemgang 

I forbindelse med 1-års gennemgangen har AKF meldt tilbage at de har kigget nærmere på de ”værste” af de 

tilbagemeldinger de har fået omkring ventilationen. De har lavet en mindre justering af indblæsnings-

temperaturen for at se om det hjælper. Ellers mener de at de med deres målinger kan konkluderet at alt er 

som specificeret og mener ikke at der er skal gøre mere ved dette fra deres side.  

Vi vil gerne have et overblik over hvor mange som fortsat mener der er uløste problemer med ventilationen. 

Skriv gerne en kommentar på vores Facebook opslag eller send os en mail hvis du stadig har problemer.  

 

Generalforsamling 

Til dem af jer som går og har tænkt på hvornår der bliver generalforsamling, kan vi oplyse om at den er 

planlagt til mandag den 13/5. Der vil komme yderligere information og indkaldelse når vi kommer tættere på.  

 

Parkeringskort 

De parkeringskort til de udendørs p-pladser, som vi benytter nu, udløber i manges tilfælde ultimo marts.  

Man vil automatisk modtage et nyt kort i sin postkasse inden det gamle udløber.  

 

Mange venlige hilsener 

Bestyrelsen for Ejerforeningen Poppellunden 

http://www.skidtergodt.dk/
http://www.khe.dk/

