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Forslag om fjernelse eller flytning af flaskecontainer fra Torvet. 

Til behandling på generalforsamlingen 15. april 2012. 

 Vi vil gerne foreslå at flaskecontaineren bortskaffes eller flyttes til andet sted i foreningen. 

 Eventuelt kunne den stå nede for enden af Strandhøjsvej? (ved godt det er en anden 

grundejerforening) 

Endelig vil vi gerne stille endnu et forslag, hvis det første går os imod: 

 At man anskaffede nogle mindre larmende og mere moderne glascontainere – og at man indhegnede 

området omkring containeren. De vil desværre altid være larmende for os, der bor lige op af 

containeren. 

Begrundelse. 

De mennesker, der benytter sig af flaskecontaineren, kommer oftest i bil og læsser tit mange flasker af 

samtidig. Det kan også forekomme, at man kommer i bil med trailer fyldt med flasker og læsser af. Det kan 

være svært at forstå, da man jo netop i bil har mulighed for at benytte de opstillede flaske containere på 

genbrugsstationen, eller ved Brugsen o. lign. 

Vi har forståelse for at folk, der ikke har bil har behovet, men omvendt er der jo mulighed for at komme af med 

flaskerne når der flere gange om året kan stilles forskelligt affald og glas ud ved vejen for så at blive hentet af 

Frederikssund kommune. Hvordan har man oprindeligt fået fat i flaskerne? Og det er så utrolig sjældent at folk 

ikke kommer i bil. 

Vi bor lige op til, og har ”glæde” af lyden hver eneste gang der fyldes i containeren, - både når vi opholder os 

ude og inde. 

Vi tog et billede en tilfældig dag, og der kan man se, hvor uhumsk der er omkring flaskecontaineren – folk 

smider papkasser og værst- der er altid masser af glasskår omkring glascontaineren.  Det burde være 

indlysende for enhver, at det er et meget uæstetisk syn – men hvad med alle de firbenede – hunde, katte? 

Endelig er motoren ofte tændt selvom det  er forbudt – det står jo på opslagstavlen. 

Skulle bestyrelsens forslag blive besluttet med vores store ærgrelse, vil vi gerne anmode på det venligste om, at 

folk overvejede en ekstra gang, hvordan det er at bo op ad en sådan flaskelarm, og at jer med bil – venligst 

overvej at tage flaskerne med et alternativt sted.  

Vi kunne godt ønske, at man inden man stemmer for bestyrelsens forslag om at lade tingene være, som de 

altid har været, og at man overvejede at man vil give vores forslag en tanke. 



Sætte sig ind i tanken om selv at skulle bo klods op af en flaskecontainer, hvor der fyldes i meget tidligt både 

lørdage og søndage og sent nogle aftener. Vi er nogle af de eneste der bor lige omkring torvet, og isoleret set 

kan man sige, ja så er vi få, der generes.  Så måske er det en ulige kamp. Elefanten mod musen. Omvendt ville 

det være dejligt, hvis man overvejer, hvorfor det kun er os, som grundejere, der skal generes af støjen fra rigtig 

mange. Vores nabo grundejerforening (Strandbovej) har ingen container, og derfor benytter de naturligvis også 

den opstillede container på torvet, hvilket betyder at rigtig mange har mulighed for at benytter 

flaskecontaineren, også folk som egentlig burde lægge øre til lyd fra egen container ”i egen grundejerforening”. 

Hvor meget mon det har indflydelse på, om man kan sælge sin ejendom? Om hvor meget man må gå ned i pris 

ved salg? Flaskecontaineren var der ikke da vi købte huset i 2005 (måske midlertidigt fjernet?).. Aktuelt er der 

et flot nyistandsat hus beliggende op til torvet til salg – og det har det været i meget lang tid. 

Med venlig hilsen 

Jens Nyvang og Karen Rask 
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