
Vårrengjøring 
 

 
Kjære beboere! 
Etter forespørsel fra beboere så gjør vi som vi gjorde i høst, vi bestiller inn en 

kontainer til blandet avfall. Kontaineren er på 10 kubikkmeter, og er for hele 
borettslaget, både blokk 4, 8 og 10. Vi ber derfor alle om å vise hensyn til 

hverandre og huske å demontere større gjenstander som blir kastet. Bruk 
plassen i kontaineren godt. Mer detaljer om hva som kan kastes vil komme på 
hjemmesiden og på generalforsamlingen. 

 
I tillegg vil vi benytte oss av Oslo kommune sitt tilbud om innsamling av farlig 

avfall. Heimdalsgata 4 Borettslag får følgende kasser: 
- 2 kasser for farlig avfall 
- 1 kasser for EE-avfall 

Vi setter ut kasser til det farlige avfallet, og de blir hentet etter cirka en uke. 
Kassene er låst med kodelås. Det er noen viktige ting å huske på angående farlig 

avfall: 
- Alt avfall må leveres i tett emballasje eller beholdere 

- Det må være tydelig hva beholdere inneholder, enten ved at avfallet 
leveres i originalemballasjen eller ved at det er tydelig skrevet på 

- Beholderen skal være låst, og dere kan ikke sette avfall utenfor 

beholderen 
- Dere må tørke opp eventuelt søl i eller rundt beholderen 

- Det er forbudt å levere:  
o Eksplosiver og fyrverkeri. Ta kontakt med politiet på telefon: 02800 
o Smittefarlig avfall 

o Medisiner og sprøyter. Dette kan leveres på apotek 
o Radioaktivt avfall. Ta kontakt med Institutt for energiteknikk, 

telefon: 63 80 60 00 
- De tar heller ikke imot lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere som er 

større enn 500 gram i denne ordningen. Dette kan leveres på vanlige 

gjenbruksstasjoner. 
 

Det er viktig at alt går ryddig for seg. Det er første mann til mølla, men det er 
også lov å begrense seg. Vi håper dette kan være et tilbud vi kan fortsette med. 
 

Kontainer blir levert torsdag 30. april og blir hentet mandag 4. mai. 
Kassene for farlig avfall blir levert i uke 18. De blir levert 27. april og hentes 

4. mai. 


