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Medlemmer af 

Grundejerforeningen Sønderlunden 

 

 

Ny affaldsordning i Kolding Kommune 

 

Efter påske modtager du brev fra Kolding Kommune angående valg af affaldsbeholder. Det er op til 

den enkelte grundejer at vælge sin egen løsning af affaldsbeholder.  

Af hensyn til områdets ensartethed foreslår bestyrelsen, at grundejerne vælger den af Kolding 

kommune valgte standardløsning som følger: 

 

240 L to-delt beholder på to hjul 

H: 107 cm,  

B: 58 cm,  

D: 73 cm 

 

 

 

Denne standardløsning tilbyder kommunen til grundejere, der tidligere har anvendt 

affaldssækkeløsningen. Den anbefalede beholder er baseret på den affaldsløsning, som du har i dag. 

Hvis du i dag har en 110 L sæk med ugetømning, får du anbefalet en 240 L container med tømning 

hver 14. dag. Derfor bør der være plads i den nye container, som leveres gratis af Kolding 

Kommune.  

 

For at få et flot helhedsbillede bør denne containerløsning suppleres med en containerskjuler. 

 

Her er et eksempel på en containerskjuler fra f.eks. Bauhaus til 1.549 kr. 

 

B99K-M CONTAINERSKJULER - sortmalet - saml selv system 
Skjuler til opbevaring af plastcontainer. 

Malet fyrretræ, 

galvaniseret u-jernsrammer m/hjørnebeslag (incl. skruer) 

mont. vejledning medfølger - Let at samle. 

Låge til dør hægtes af for tømning. 

Indvendige mål: H 116, D 75, B 68 cm 

B99K-M: 

Komplet 3 sider + dør 
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Bestyrelsen vil på vegne af alle grundejere indhente tilbud på en containerskjuler malet i samme 

farve som nuværende affaldsstativ hos anden leverandør.  

 

 I den anledning ønsker vi din tilkendegivelse af, om du er interesseret i at købe en containerskjuler 

via vores fælles projekt. Når vi kender antallet af tilkendegivelser, indhenter vi et konkret tilbud.  

 

Du afgiver først bindende tilsagn ved endelig bestilling, når prisen kendes. 

Når vi har en konkret pris på containerskjuleren kontakter vi dig igen, så du kan afgive et bindende 

tilsagn.  

 

Send din tilkendegivelse inden 30. april 2019 til   
 

 bestyrelsen@soenderlunden.dk 

 

eller  

 

 aflever din tilkendegivelse på blanketten nedenfor til Allan Knudsen, Sønderlunden 61, 

Kolding. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

NB! 
Vi opfordrer dig også til at registrere din mailadresse på vores hjemmeside: 

https://soenderlunden.dk/praktiske-oplysninger/registrer-din-e-mailadresse/ 

Så vil du modtage meddelelser fra bestyrelsen i din mailboks. 

Undertegnede <navn> er interesseret i at deltage i fælles indkøb af containerskjuler til 

240 l affaldscontainer. 

Hus nr. xx    

   
Underskrift: 

mailto:bestyrelsen@soenderlunden.dk
https://soenderlunden.dk/praktiske-oplysninger/registrer-din-e-mailadresse/

