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Joergen Ramon Jensen Kondrupvej 31 8970 Havndal        Nyt om affald i dit grundejerområde  Hjemtagning af fælles indsamlingsbeholdere til affald Mariagerfjord Kommune oplever desværre jævnligt, at der bliver henstillet affald rundt om de opstillede affaldsbeholdere på fælles indsamlingssteder.  Det er derfor blevet besluttet, at affaldsbeholderne til ekstra affald bliver fjernet i løbet af forsommeren/maj 2015, da affaldet, som hensættes omkring containerne giver anledning til væsentlige miljø – og arbejdsmiljømæssige problemer.  Det vil dog fortsat være muligt at aflevere glas og papir ved Dagli’Brugsen i Øster Hurup og ved SuperBest i Als, ligesom genanvendeligt affald, storskrald, sanitet og byggeaffald fortsat kan afleveres gratis på Als eller Hadsund genbrugsplads. Information om åbningstider findes på www.mariagerfjord.dk.   Mariagerfjord Kommune arbejder derudover på øget indsamling af pap, papir, metal og hård plast. Mariagerfjord Kommune vil i løbet af sommeren afholde et møde, hvor grundejerforeningerne vil blive inviteret.  Til mødet vil grundejerforeningerne modtage information om de nye affaldsordninger, og det vil være muligt at drøfte ordningerne. Mariagerfjord Kommune udsender invitation og materiale om mødet, 
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når tidspunktet er fastlagt.  Vejledning til at komme af med ekstra affald I Mariagerfjord Kommune ønsker vi at undgå affald i naturen, og vi har forståelse for, at der i sommerhusområderne i perioder kan være behov for at bortskaffe ekstra affald.   Ekstra sækkestativ i kortere perioder Det er muligt i kortere perioder at opstille 2 sækkestativer.  Prisen herfor afhænger af periodens varighed. For yderligere information kontakt venligst Mariagerfjord Kommune via selvbetjeningsløsningen Dit affald på www.mariagerfjord.dk Ekstra sækkemærker Det er muligt at tilkøbe ekstra sækkemærker, hvis man i en periode har mere affald end det, der kan være i affaldsstativet- eller beholderen. Sækkemærkerne kan købes hos. 
• Visit Mariagerfjords turistkontor i Øster Hurup  
• Dagli’ Brugsen i Øster Hurup fra 1/5 2015 
• Super Best i Als fra 1/5 2015 
• Borgerservice i Hadsund og Hobro.  
• De kan også bestilles via selvbetjeningsløsningen Dit affald på www.mariagerfjord.dk Vedlagt findes en vejledende oversigt over hvilken størrelse sæk- eller beholder, vi anbefaler til forskellige sommerhusstørrelser. Venlig hilsen  Morten S. Rasmussen Miljømedarbejder 


