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NYT fra bestyrelsen – juni 2020 

 
SKRALDESKJUL 

 
Bestyrelsens forslag til skraldeskjul er nu etableret og kun mindre finpudsninger 
udestår. 

 
Som alle andre former for forandring og udvikling har denne proces også båret 

præg af mange forudsætninger, overvejelser og revurderinger. De væsentligste 
elementer gennemgås kort nedenfor. 
 

• Bebyggelsens ydre fremtræden 
Det har været altafgørende med en æstetisk løsning matchende husenes 

facader fsva. mursten og fuger. 
• Pris 

Den valgte løsning i trykimprægneret træ blev valgt til fordel for en løsning 
med eks. ædeltræ. 
Listebeklædningens pris er ca. kr. 1.000 mod ædeltræs ca. kr. 5.000. 

Samlet pris for materialer er ca. kr. 3.000, mens omkostningen til 
opsætning af evt. håndværker pt. er ukendt. 

• Dimensioner 
De udvendige mål er dybde 250 cm, bredde 250 cm, højde 130 cm. 
Det indvendige areal kan rumme op til 6 affaldscontainere mod de i dag 

pålagte 4, inkl. haveaffald. 
Der er således indregnet en mulig øgning på 2 nye containere som følge af 

fornyede nationale og/eller kommunale krav til affaldssortering. 
• Placering 

Der er forskel på forhaverne hvor Glamsbjergsvejs er lukkede, stikvejenes 

er mindre og Bolbrovejs er større. 
Der kan også være forskel på et enderækkehus og et ikke-enderækkehus 

mulighed for placering og størrelse. 
Hver enkelt husrække bør dog have identiske skjul.  

• Farvevalg 

Trykimprægneret træ, som ædeltræ, ”gråner” med tiden hvorfor et evt. 
farvevalg udestår. 

• Konstruktion 
For at undgå gennemsigtighed, snefygning mv. er der i den lette 
konstruktion opsat bagplader. 

• Skjul af skjulet 
På side mod nabo opsættes over 1 meter høje stedsegrønne thujaer, 

kirsebærlaurbær e.lign. 
 
Ovenstående elementer, kommentarer mv. vil tilgå kommunens tekniske 

forvaltning som forventeligt medio juni 2020 påbegynder den endelige revidering 
af gældende lokalplan. 

 
Projektet kan kommenteres på e-mail indtil 21. juni 2020; skriv til adressen  
formanden@taarnbyeng.dk. 
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