VEJLEDNING

OPDATERET – OKTOBER 2021

for kredse/korps/Spildopmagere
Week-end kørsler (lørdag + søndag)
Genbrugspladsen - Spildopmagerne
(Opdateret oktober 2021)

Langagervej 15, 4400 Kalundborg
Telefonnummer: 59512615
Henrik Harslund : 21420450
John Stampe: 59509346 / 21664647

Det er aftalt med genbrugspladsen, at spildbilerne SKAL køre ind ad hovedporten lørdag/søndag og at dette vil ske uden
opkrævning af gebyr. Desuden skal tømning af containerne på genbrugspladsen ske i åbningstiden fra kl. 09.00 - 17.00.

Lørdags-/ søndagstømning:
Begge yderporte åbnes helt, og sættes i hak – ellers går alarmen.
Lørdag og søndag, kl. 09:00 Korps/kredse møder på Spildopmagerne, Langagervej 15, med mindst to personer med
kørekort + evt. privatbil til kørsel m/spildtrailer.
Nøgler til VW-bil og lastbil ligger på køleskabet eller hænger bag døren i spisestuen. VW-bil og trailer fyldes med
kasser fra garagen.
Om lørdagen er der en spildopmager på vagt fra kl. 09:00 til kl. 11.30. Spildvagten kan have information om effektkategori, der ikke skal medtages fra genbrugspladsen
HUSK
at på lastbilen, ved siden af førersædet, sidder rød knap – til aktivering af lift.
at deaktivere rød knap efter brug af lift – ellers kan bilen ikke startes følgende dag.
at den gule sækkevogn SKAL bliver i lastbilen.
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Der hentes effekter på genbrugspladsen indtil de to spildcontainere og de to tøjcontainere er tømte.
Tøj skal tages ud af plastposer, grov-sorteres, og lægges i kasser.
Alle effekter kategori-sorteres i kasser. HUSK ikke at overfylde kasserne, dermed vanskeliggøres stabling og kasserne
bliver for tunge.
Kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Køkkenting, småting, ting og sager o.l
Tøj, sengetøj, duge - sko og tasker o.l.
Bøger
Legetøj/brætspil o.l. (indendørs) o.l.
Værktøj, skøjter, hjelme, sportsudstyr og legetøj (udendørs) o.l.
El-ting, husholdningsmaskiner, støvsugere, o.l.
Elektronik, radio/TV, lamper, ledninger, DVD’er og CD’er o.l. (VHS-bånd smides i container 45)

Tag kun salgbare møbler og effekter med til Spildopmagerne.
Ting med mindst 5% metal tages med til Spildopmagernes skrotcontainer.(f.eks. benene fra en kontorstol, selvom sædet
er defekt)
De ikke-salgbare effekter fordeles i de respektive containere på genbrugspladsen.
I container 2 placeres tomme kasser som fremgår af billede side 4. Ingen tomme papkasser i container 1.
Hos Spildopmagerne fordeler korps/kredse de fyldte kasser kategorimæssigt i bure, der står i garagen (max. fire kasser i
højden). På burene sættes kategori-skilt (ligger i garagen) – og burene placeres i kategori-rækker (se side 4).
Møbler placeres i møbelcontainer. Er der ikke plads i møbelcontaineren, placeres møbler inde under halvtag mellem
møbelcontainerne.
Barnevogne og klapvogne placeres under halvtag mellem møbelcontainerne.
Cykler placeres i cykelstativer ved hvid/blå telt på spildpladsen.
VW-bil og trailer fyldes med papkasser til brug næste dag (både lørdag og søndag)
Nøgler til bilerne skal lægges på plads i køkkenet efter kørsel lørdag og søndag
Spildopmagerpladsen forlades, porten til Spildopmagerne låses, og portnøglen 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 i nøgleboksen - så husk at
dreje tallene således koden ikke er synlig.

Specielt vedr. søndagstømning.
Hvis der ikke er flere bure, må fyldte papkasser stables i garagen.
Hvis ikke der er plads i garagen /møbelcontainer må effekter blive i bilerne, og der tages kontakt til Henrik
Harslund eller John Stampe (tlf. fremgår af forsiden) – der må ikke indtales besked på telefonsvarer.
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