Læsø Renovation ApS
- Information omkring afhentning af dagrenovation i
sommerhusområderne på Læsø

Ny tømningsordning

Ca. 1. marts 2018 ændres der i renovationsordningen i sommerhusområderne.
Fra denne dato eller senest fra ugen før påske, vil der blive afhentet husholdningsaffald ved hvert enkelt sommerhus en gang
ugentligt – samtidig bliver pladserne med de grønne containere
fjernet fra områderne.
Ændringen betyder, at hvert enkelt sommerhus skal være forsynet med en affaldsspand/stativ, hvori der kan placeres en pose,
som bliver afhentet af renovationsbilen på nedenstående ugedage i de respektive sommerhusområder:

•

Nord for Vesterø Havn og Kongevejen - mandag

•

På Remmerne - mandag

•

Sommerhusområderne i Sydvesten - tirsdag

•

Grønlandskvarteret og områderne på Doktorvejen - onsdag

•

Sommerhusområderne øst for Østerby Havn - torsdag

•

Jollerne/Banstenen og Østerbyvejen- torsdag

•

Linievejen - fredag

Yderligere oplysninger om tømningsdage på de enkelte veje kan
ses på vores hjemmeside www.laesoeforsyning.dk

Adgang til din ejendom:

Vi gør opmærksom på, at det er dit ansvar som sommerhusejer,
at renovationsbilen kan køre til dit hus og afhente dit affald – du
har derfor pligt til, sammen med de øvrige lodsejere på din adgangsvej, at sørge for, at adgangsvejen til din ejendom er farbar,
og der er klippet grene m.v., således at bilen kan køre uhindret
til ejendommene på vejen.
Hvis det ikke er muligt at køre til din ejendom skal du selv sørge
for, at dit affald bliver leveret på genbrugsstationen på Kokvadgårdsvej i Byrum, hvor der står en container til husholdningsaffald.

Spand/stativ

Du kan købe en spand hos Læsø Forsyning A/S – den koster 350
kr. plus moms – det er ikke en betingelse at du køber den hos os
– du kan også købe en spand/stativ i f. eks. byggemarkeder.

Genbrugspladsen

Kokvadgårdsvej 5, Byrum
9940 Læsø
Tlf.: 9849 1392
Pladsen er åben hele døgnet.
Pladsen er bemandet på følgende tidspunkter:
Hele året:
Mandag – torsdag kl. 08.00-14.00
		
Fredag kl. 08.00-12.00
Fra april til september desuden
		
Lørdag kl. 09.00-12.00

Placering af spand/stativ:

Af hensyn til renovationspersonalets arbejdsmiljø opfordrer vi
alle til at stille affaldsbeholderen tæt på, hvor renovationsbilen
kan holde.
Ved spørgsmål kan du rette henvendelse til Læsø Forsyning A/S
på telefon 96213031 eller mail forsyning@laesoe.dk

