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F,ELLESAREALERNE - LIGE TIL AT BRUGE

Du bor I karrdcn Fndensgsdr/tlo ændervql, som er værl for Dmnrrts mest
omlattende økolog&ke byforayclsa Her er glort en masse ekstra for st vær[e o
m Jøe( spar€ på r€ssourccmc, gpnbrugc o6v.

'

I)er er tale om et dcmonstrsdonspmJekt, gennemført I semarbeJde mellcm Bollg-

rnlnlEterlet, kommunen, cJcre og iejerc. FormåIet er at vlse, hvordaa lremtidels
byfornyclcc ken skc, så Oir tages øLobgbke og rcssouncemæsslge heusyn
Det bety.t€r lkte, rt du som beboer skd vende op og ned på dln hverdrg og dlne
vener, men det betyder, ai det €r godt rt vlde hvordan dngene frrngercB hvad
men brr E re og hvad man btr undgå. - Brug først og fremmest din sunde for-

nult

Fællesarealeme rnidt i karrien er for alle karr6ens beboere. Her er plads til leg, ophold
og en række andre rnuligheder. Arealeme er udformet, så de viser en rækle forskellige
cksempler på økologiske hensyn, f.eks. rned hensyn til materialer og konsaukion€r,
genbrug, kompostering, solcelleanlæg og mange an&€ ting.
Fællesarcaleme bliver sommeren 1995 ov€draget til ejerlauget, som så sgrger fø at
arealeme bliver ren- og vedligeholdt. Det betyder, at mao som lejer/cjer er med til ar
betale herfor via sin huslcjc. Alene af denne grund er det godt, hyis all€ passer godt på
tingen€, er med til at holde orden osv-'

Nedenfor gives en række praktiske informationer om fællesarealeme:

R€gnvand. Vandet i bækken, i vandl€g og i de to udendørs vandhaner (en ved hver
kompostplads) er regnvand' og bør ikke ddkles'

Dcnn€ folder glver en række nyttige oplysningcr, gode råd om lidt af hvert og
nogle ncmme leyercgler for en muørlgllg dsgllgdag I krrr{m Samme-n med
loldertn uddelcs Forbrugerstyr€lsc6 pJece "Bertdygdg Husholdntngl', hvori
msn ksn h€nte mrsser efyderllgert lnformrtlon og god€ råd.
Gem foldelln og pJecen, og glv dem gerne vlderc tll de nye beboere' hvk du
ten Ekstn eksemplarer fås hæ Byfornyels€sselskabea (se bagsidcn).

B yosk. Vandhanen ved parkeringspladsen - som er med regnvand - må gerne benyttes til bilvask.

Oyt-

Ladcstik til elbil, Ved parkeringspladsen findes et ladestik til elbiler. D€tte må frit
benytæs henil af beboeme. Npgte fås hos ejerlaugct.

Pfkcdngspladsen er forbeholdi kan6ens beboere.
Blomsterb€det omkring Bioværket indeholder bl.a. en hel del krydderurter. Dissc er
til fri afbenyttelse for beboeme, men må selvfplgelig ikke {emeslndhegningen ved siden af legepladscn kan bruges til forskellige formål
efter b€boemes ønske, f.eks. nyttehaver, dyrehold (smådyr som bøns, ænder og kaniner) boldbane eller blomstermark.

"Ibven',

øHekkene", som b€står af pileflet, skal klippes l-2 gange om året. Geme om vinteren, når bladene er faldet af. Strittend€ skud kan klippcs af undervejs eller bøjes
hegnet. Hver ejendom er ansvadig for sin side af hækkene.

ird i

Phnkeyæ*rr og stsldtt€r passes efter samme principper som hækkene. Den sp€cielle maling og farve skrl benyttes. Opskriften flls hos ejerlauget. Malingen forventes åt

.

hold€ mindsr 5 år.
De private haver og de såkaldtc gårdfællesskaber skal man selv passe. Her er der god

Tryt:
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pl Cytlus lm $ &drutrFpir.

VANDET - EN VIGTIG RESSOURCE
I karrCen er der gion en hel dcl ekstra ud af vandet. Både for at demonstrere nye
måder at gøre tingene på, men ikke miadst for at betone hvor livsvigtig vandet er for
os som ressource. fiesultatet €r, at al regn- og spildevand håndleres lokalt. Intet vand
ledes væk fm karreen.

Al regnvand fra tagen€ ledes til
pumpes det - efter en

søen og en stor tank under pa.keringspladsen. Herfra

filrering - ud til

hver ejendom og bruges

til toiletskyl.

Næste led er, at al spildevandet fra boligeme - også fra toiletteme - Iedes ned til Bioværket, hvor det renses gennem en naturlig biologisk proces ved hjælp af bakterier,
alger, dyreplankton, fisk, muslinger, potteplanter og en rønkov. Til slut nedsiver det
rensede vand og ender som grundvand.

RegnYand

til toilstskyl

At bruge regnvand til skyl i toiletter har flere fordele. Der spares på grundvandet, man
sparer penge og der bliver mindre kalkbelægninger i cistcrncrne. Vandel kan !ære lidt
grumset, hvilket dog intet betyder for hygiejnen. Der kan måske blive behov lbr lidt
ekstm rengøring af toilettet.

Hvis der er for lidt regnvand til rådighed spædes der aulomatisk til med vandværksvand. Dette sker ude i de lælles tekniske installationer.
Regnvandet kan - og må - også anvendes i vaskemaskineme til tøjvask. Herved spares
penge til vard og mindre vaskepulver, da vandetjo er kalkfrit. Man kan indrette det
således, at sidste skyl sker med vandværksvand.

Hvåd må komme I afløb€t?

Al spildevandet fra boligeme - dvs. fra både køkken, vaskemarkine, bad og toil€r løber ned til Bioværket for at blive renset. Det biologiske system hcr er således indrettet, at det kan tåle 4/mindelig, fomuftig udfanJ blandt beboenre. Helder nogen
imidlenid større mængder klor syre eller andre kemikalier i ufløbet, kan det gå gah.
Så må urenset vand i en p€riode sendes videre til det kommunale kloaknet, hvilket den
uansvarlige/karr6ens bebo€re skal betale ekstra for,
- Kon sagt: lzy .rom du plejerynen løE hensJn!

Spar på vandet

I:
3

Spildevand

fra boligeme. 2: Slamudskilning og rensning

ved hjælp af

bakterier

: Hygiejnisering ( UV-lys/oxon). 4 : Algebassinex 5 : Dyreplanktonbassiner
Fisk og muslinger 7: Ganneri. 8: Rodzone/rørskov. 9: Nedsivningsanleg.

6:

Der kal spares masser af vand ved blot at bruge omtanke og tillægge sig nye vaDer i
dagligdagen. I pjecen "Bæredygtig Husholdning" side 14, 15, l8 og 19 findes en række gode råd om penonligt vandforbrug, vandforbrug ved madlavning, brug af vaskemidler og brug af rengøringsmidler

AFFALDET SORTERES OG KOMPOSTER-ES
En meget stor del af vort allald kan genbruges på fo.skellige måder, specielt hvis der
sker en god sortering ved kilden, hvilket vil sige i de enkelte boliger Dette er ikke alene godt for miljø€t og ressourceme, men også for pengepungen.

Kar€ens affaldssystem er indrettet, så der er gode muligheder tbr en grundig soltering. Det nye i forhold til tidligere er, at man nu også skal frasortere det grønne affald
til kompost. Komposteringen staner i tbråret 1995, mens de blå miljpstationer tages
ibrug sommeren 1995.

Ordendig plads i boligen. Første led i kæden er den enkelte bolig. Her bør der være
ordentlig plads under køkkenvasken til henholdsvis grønt affald (til kompost) qg rest-

rl|aBlatd O
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affald. Endvidere bør der være et ordentligt sted i boligen til aviser, flasker osv..
Beholderen til grønt affald kan være en plastspand med lå9, med vippelåg eller en
p€dalspand. lkke for stor, da man ellen er tilbpjelig
tømme spanden.

til

at vente for længe med at

Det grrnne afTald til kompost skal man selv gå netl og fllde i en af de to kompostkedler, som er i fælksarealer. Låget på kedlen vippes op og spanden tømmes heri. Følgende kan komposter€s i kedlen: Grøntsagsrester, frugtrester, rodfrugtsrester, brødrester,
æggeskaller, kaffegmms og

-filre,

Hoiænd€{vol

Her kan du se hvilken afde tre miljøsr.ttioner, din ejendom hprer til.
- Når du skal aflevere grpnt affald i en af de to kompostkedler skøl du bkn vcclge den,

teblade, blomster, køkkenrulle, savsmuld, kødrester

(ikke kødben), fiskerester og sovserester Det er bedst at findele det grønne affald.
Tobaksaske og indholdet fra støvsugerposer må ikke blandes i det grønne affald. Haveaffald må man klare hjemme i sin egen have. Gårdmanden sørger for at tilse
kompostkedleme og tage færdig kompost fra. Den færdige kompost lægges i et par
kasser, og kan frit benyttes af b€boeme i egne haver, til potteplanter osv., Hvis r'l<,/<e
kompostdelen bliver stor nok, sktl der betales mere i renovationsafgift. Derfor kom
igang med at lave kompost,

Flasker, aviser og blade/brcchurer afleveres på en afde tre miljøsrationer (de mørkeblå huse). Her smides tingene ind ad de respektive luger. Hvis det senere bliver
aktuelt også at frasonere f.eks. plast, er der reserveret plads hertil i husen€.

RestaFaldet afleveres ligeledes på en af de tle miljøstationer, hvor det smides ind ad
de afmærkede luger
Pmblemaffald (de røde kasser) afleveres ved at man stiller sin kasse (husk navn€seddel) ind på reolen i et af de mørkeblå huse. Her afhenter r€novationsvæs€net kassen og
stiller en Dy i stcdet, som man så skal huske at h€Dte.
Flere oplysninger
Er man i tviyl om sortcring osv., kan man henvende sig til kommunens Renovationsafdeling (se bagsiden).
I pjecen "Bæredygtig Husholdning" side 6 og l6-lE findes bl.a. en række gode råd om
reduktion af affaldet.

