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Undersøgelse af fejlkoblinger til vandløbet i Flakvadrenden 

Som nævnt i bestyrelsens årsberetning 2020 vil Hørsholm Kommune indlede 

nærmere undersøgelser af, eventuelle fejlkoblinger af regnvand/spildevand for at 

finde årsagen til den dårlige badevandskvalitet syd for Rungsted Havn. 

Denne undersøgelse påbegyndes mandag den 8. marts og tirsdag den 9. marts ml. kl. 

8-12. Man behøver ikke at være hjemme, men Hørsholm kommunes 

miljømedarbejdere vil lige ringe på Jeres dør, så I ved hvem der er på besøg. 

Denne besked fra Hørsholm Kommune skulle også være at finde i E-boks. 

 

Containere til genbrugsmateriale & haveaffald 

 Genbrugsmateriale; I de 5 containere til sortering af genbrugsmaterialerne – metal 

– glas – papir – pap og plastic, må der kun lægges, hvad der er står angivet på hver 

container med JA TAK og NEJ TAK. Om muligt, så tramp pap- og plasticemballagen 

flad inden den lægges i, så bliver der plads til lidt mere. Derudover er Hørsholm 

Kommunes vejledning i affaldssortering samt afhentningskalender 2021 lagt på 

www.soemandshvileparken.dk under ”Information”, så evt. spørgsmål formentlig vil 

kunne besvares, ved at læse denne information. 

Storskrald; Må under ingen omstændigheder efterlades på containerpladserne – vi 

har ingen til at rydde op og køre det på genbrugsstationen. – Afhentning af storskrald 

skal den enkelte husejer selv bestille hos www.Norfors.dk under ”Storskrald i 

Hørsholm”.    

 

 

http://www.soemandshvileparken.dk/


 

Haveaffald; Fra 1. april vil der igen være to grønne containere til rådighed for 

beboernes eget haveaffald - og kun haveaffald! 

Foreningens beboere er – som altid – velkommen til….  

Enten, at lægge eget haveaffald - frasorteret for jord, sten, glas og metal - i disse 

haveaffald containere. Er containerne fyldte, så vent venligst til næste tømning.           

Henkastning af haveaffald i vores park- og skovområder er absolut ”no go”. 

Eller, at køre eget haveaffald til de offentlige genbrugsstationer.  

Haveaffalds containerne tømmes hver torsdag i perioden 1. april – 15. november. 

Efterlad venligst containerpladserne så ryddeligt som du gerne selv vil finde dem.  

 

Bestyrelsen 

  

 

 

 

     

 


