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24. juni 2019 

Navn 

Sønderlunden  

6000  Kolding 
 

 

Ny affaldsordning i Kolding Kommune/køb af containerskjuler 

 

Har du valgt Kolding Kommunes standardløsning til fremtidig affaldsbeholder, så er det tid til at 

bestille en skjuler til affaldsbeholderen. 

Kommunens standardløsning: 

240 L to-delt beholder på to hjul 

H: 107 cm,  

B: 58 cm,  

D: 73 cm 

Denne standardløsning har kommunen tilbudt 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, har du fået 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 i Sønderlunden foreslår bestyrelsen, at denne containerløsning 

suppleres med en containerskjuler. 

 

Vi har modtaget tilbud og foreslår denne containerskjuler: 

 

B99K-M CONTAINERSKJULER 

 farve: RAL 7016 (samme farve, som træværket på vores huse, 

bortset fra parcelhusene. 

 saml selv system 

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

 monteringsvejledning medfølger 

 Let at samle. 

 Låge til dør hægtes af for tømning. 

 Indvendige mål: H 116, D 75, B 68 cm 

Komplet 3 sider + dør  

 Pris: 1.660 kr. inkl. moms. 

 Frit leveret til 1 adresse i Sønderlunden. 
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Afgiv dit bindende tilsagn på køb af containerskjuler 

Vi har tidligere fået tilkendegivelser fra 46 beboere, der er interesseret i fællesindkøb af 

containerskjulere. Vi har nu behov for dit bindende tilsagn på køb af containerskjuler. 

 

Send dit bindende tilsagn på køb af containerskjuler inden 15. juli 2019 til   
 

 bestyrelsen@soenderlunden.dk 

eller  

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

 

og 

 

 Overfør 1.660 kr. til reg. nr. 2470, konto nr.: 8983 975 470.  

 Husk at påføre reference: hus nr. på indbetalingen. 

Vi håber, at rigtig mange slutter op om denne løsning, så vi fortsat har et flot helhedsbillede i 

Sønderlunden. 

 

Venlig hilsen og god sommer  

Bestyrelsen 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

https://soenderlunden.dk/praktiske-oplysninger/  

Så vil du modtage meddelelser fra bestyrelsen i din mailboks. 

Undertegnede: 

 

giver herved bindende tilsagn på køb af containerskjuler der passer til 240 l 

affaldscontainer og har indsat 1.660 kr. på grundejerforeningens konto. 

Hus nr.    

   
Underskrift: 


