VEJLEDNING TIL
Flakagervej
port

WEEKENDTØMNING HOS
SPILDOPMAGERNE

2020

Langagervej 15, 4400 Kalundborg
Telefonnummer: 59 51 26 15
Henrik Harslund: 21 42 04 50

Mail: spildopmagernekalb@gmail.com

Lørdagstømning:

Søndagstømning.

Lørdage 9 – 11.30. Korpset møder på spildopmagerne, Langagervej 15, kl.
09.00 med mindst 2 personer med kørekort.

Sørg for at åbne begge ydreporte på spildopmagerne, Langagervej, og sæt dem
i hak af hensyn til alarmen.

Nøgler til VW, lastbil og bagporten til genbrugspladsen på Flakagervej,
udleveres af den spildopmager, som er på vagt. Nøglerne ligger på køleskabet
eller hænger bag døren i spisestuen.

Der er ingen repræsentanter fra Spildopmagerne til stede om søndagen.

På lastbilen sidder en rød knap til liften på siden ved førersædet. Husk at slå
den RØDE knap fra igen efter brugen. Husk at den gule sækkevogn SKAL
bliver i bilen.

Husk at tage bagvejen = porten på Flakagervej (se kort) og husk at låse når
genbrugspladsen forlades. !

Der hentes effekter på genbrugspladsen indtil containeren og de to
tøjcontainere er tømte. Effekterne sorteres i de kasser, der er på bilerne og på
traileren.
Hårde hvidevarer sættes på fladvogne mellem de to møbelcontainere, hvis der
ikke er plads i garagen.
Tøj tages ud af plastposerne og lægges i mellemstore kasser. Hvis der ikke er
plads i garagen, sættes kasserne på fladvogne eller bare i gangen mellem de 2
møbelcontainere. Tag kun salgbare ting med hjem. De ikke-salgbare ting
fordeles i de respektive containere på Genbrugspladsen
Ting med mindst 5% metal tages med hjem til vores skrotcontainer.(f.eks.
benene fra en kontorstol, selvom sædet er defekt)
Korpset tømmer og sortere på spildpladsen på Langagervej.
Der er kun en spildopmager på vagt til kl. 11.30.
Bilerne fyldes med papkasser til brug søndag.
Nøglerne til Spildopmagerne tager korpset med hjem til brug søndag eller til
brug for et andet hold fra jeres korps. Husk at aftale, hvis nøglerne er i
nøgleboksen.

Korpset er frit stillet mht. hvornår det vil køre søndag.

Med hensyn til tømning = samme procedure som lørdag dvs. sortering i
kasser.(se lørdag)
Opgaven består i at tømme containeren og de to tøjcontainere på
genbrugspladsen og køre effekterne til spildopmagerne på Langagervej, hvor
kasserne læsses af i garagen og møbler i den grå container lige overfor
garagen. Kasserne sættes i bure. Husk at stable fornuftigt.
Er der IKKE plads i garagen og containeren må effekterne blive i bilerne til
mandag. Hvis der ikke er flere bure, må fyldte flyttekasser stables i
garagen.
Ved manglende tømning af biler/trailer - Hvis ikke der er plads i garage
/container må de lade det stå i bilerne. MEN kontakt Henrik på 21420450
/ John 59509346/21664647 -ikke indtale besked på tlf. svarer.
Efter søndagstømningen lægges bilnøglerne på køleskabet. Porten til
Spildopmagerne låses, og nøglen lægges i nøgleboksen udenfor porten ved
postkassen. Husk at få koden om lørdagen, hvis I ikke har den.
Når I har lagt nøglen til porten på Langagervej i nøgleboksen så husk at dreje
tallene så koden ikke er synlig.
Ved problemer kontakt Henrik 21420450/John Stampe 59509346
Forretningsudvalget november 2019

