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FÆRDIG-UDGRAVNING AF SØEN

SLYNGNING AF ÅEN

I slutningen af august blev der holdt licitation
på opgaven med at grave resten af søen ud.
Arbejdet forventes at gå i gang i starten af
september og vare frem til udgangen af
november måned.

Lige ved indkørslen fra Smørum Parkvej til
Søndergårdsområdet løber der en å - på højre
hånd når man kører ind i området.

Jorden vil blive kørt til Sørup losseplads, hvor
det - ligesom den jord, der blev gravet ud i
den anden ende af søen - bruges til at regulere
terrænet omkring lossepladsen. De lastvogne,
der kører jorden væk, kommer ikke til at køre
på selve Søndergårds Allé.
(KLI: er dette korrekt? - er der mere at
tilføje?)
SORTERING AF STORSKRALD
Vi kan desværre konstatere, at det affald, der
smides i containerne til storskrald, stadig ikke
sorteres godt nok. Resultatet er, at indholdet
af containerne hver gang skal eftersorteres,
hvilket koster ca. 2.000 kr. pr. gang.
Vi vil derfor hermed endnu en gang henstille
til alle brugere af containerne, at man orienterer sig om, hvad der må lægges i hvilken
container og sorterer sit affald i overensstemmelse hermed.
De containere, der er stillet op, er beregnet
til hhv. småt brændbart affald og have-/grenaffald. Derfor må man selv bringe alle andre
affaldstyper til en af de kommunale genbrugsstationer:
Ballerup Genbrugsstation, Energivej 44,
Ballerup, eller
Smørum Genbrugsstation, Hassellunden 2B,
Smørum.
Begge steder er der åbent alle dage kl. 10-18.

Åen er p.t. delvist rørført, men det vil der nu
blive ændret på
I løbet af eftersommeren vil åens forløb blive
omlagt i et mere naturligt og slynget forløb,
så det kan bidrage til at give et mere varieret
landskabeligt indtryk i området.
(KLI: Har du mon ikke nogle bedre ord om
det?)
TØMNING AF BADEBASSINER
Nu da sommeren (desværre allerede) er ved
at være forbi, er det ved at være tid til at
tømme have-pools.
Her er det vigtigt at være opmærksom på, at
store badebassiner på mellem 10.000 og 25.000
liter ikke må tømmes ud på græsplænen eller
i en tagnedløbsbrønd ved husmuren. Det
skyldes at den medfølgende pose med algemiddel, som er blevet puttet i vandet, kan
være giftig for planter og lignende.
På Søndergård vil det kunne gå ud over søens
vandkvalitet, da alt nedsivet vand i området
som bekendt føres til søen.
Bassinet skal derfor tømmes til samme
kloakbrønd på grunden, som afløb fra badeværelse og køkkenvask går til, for så løber
vandet til det kommunale renseanlæg, som
renser det for algemidlet, inden det bliver
lukket ud i naturen.

Du kan læse om korrekt sortering af affald
- fx hvad der må komme i hvilken container - på www.r98.dk/hus/sorter.
Dette nyhedsbrev er udarbejdet af
Ballerup Kommune/Plan & Byg.
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