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Affaldssortering
Det ser ud til at alle har taget godt imod den nye affaldssortering. Desværre ser vi
dog til stadighed alt for meget affald, der bliver sorteret forkert i vores fælles
containere. Plast og papir i papcontainer, flasker i metal, og sågar malerbøtter og
andet efterladt på containerpladsen. Hvis ikke vi bliver bedre til at sortere kan det
ende med at fællesordningen droppes, og at vi hver især skal sorterer og derved have
3-4 store store containere stående foran carporten. Husk ikke at overfylde
containerne ved containerpladserne, da de i så fald ikke bliver afhentet. Storskrald
kører man selv på genbrugsstationen eller bestiller en afhentning af kommunen.
Afhentning af mad/restaffald vil fra 1. september kun ske hver anden uge. Man kan
finde afhentningskalender, information og tips her https://www.horsholm.dk/affald

Robotterne
Efter lidt startvanskeligheder kører de nyindkøbte robotter nu som de skal.
Etableringen af ladestationen ved SV øst er ikke sket optimalt og bestyrelsen vil
hurtigst muligt finde alternativ etablering. Gartner Charlotte vil plante et par nye
hække i bøgemassivet, men det vil selvfølgelig tage lidt tid før hullet igen er vokset til.

Løbende vedligehold af parken
Bestyrelsens hovedopgave er som bekendt at vedligeholde vores dejlige park, søer og
skov inden for det givne budget, og vi forsøger på bedste vis at forvalte den tillid som
er blevet os givet. Da vi har stigende omkostninger til pasningen af parken, har vi
løbende en gennemgang og prioritering af opgaver med vores gartner. Her i efteråret

har vi planlagt beskæring af de store træer langs SV (så der er lastbilfrit), fjernelse af
pilebusken ved SV sø (da den er syg), og fjernelse af det lille birketræ ved SP sø (står
generende i forbindelse med græsslåning, lukker for view til søen og løbende
beskæring er omkostningsfuldt). Senere på året vil der finde en beskæring og
udtynding de 6 paradisæbletræer ved SV øst sted, da de tager næringen fra
bøgemassivet, som ikke har det særligt godt. Der ligger et mindre træ i SP parken
som er faldet. Det vil blive fjernet hurtigst muligt.

