
Forslag 3 Renovation/molokker                                    

                               

 

Efter foreningen og bestyrelsen længe har arbejdet med en plan for affaldshåndtering, idet vores 

nuværende løsning ikke er brandmæssig lovlig, blev det på den ekstraordinære generalforsamling i april, 

vedtaget at bestyrelsen skulle arbejde videre med en fremtidssikring løsning med opstilling af nedgravede 

molokker. 

Bestyrelsen har fået godkendelse af renovation til at gå i gang med planen. 

Samtidig har renovationen erkendt, at vi ikke kan nøjes med ½ molok til restaffald, men at vi skal have 1 

yderligere udelukkende til restaffald, så vi får 1,5 molok til dette formål. Det svarer til den mængde, vi har 

nu. 

Gentofte renovation giver normalt kun tilskud til 3 molokker, og da vi ikke må undlade madaffald, plast, 

papir, glas og metal, foreslår de at vi selv står for betaling af en 4. molok, hvorved de vil bevilge os en 5., 

som vi så vil kunne bruge til pap. 

Prisen for 1 molok er 67.800 kr. og for etablering pr. stk.:  59.750 kr., hvilket giver os en udgift på 366.550 

kr., idet vi skal betale for etablering af alle 5 molokker. 

Bestyrelsen foreslår udgiften afholdt over grundfonden. 

Containere til elektronik og tekstil samt skabet til farligt affald bevares, - evt. på deres nuværende plads. 

Når molokkerne er monteret, bliver skakterne lukket. 

Molokkerne placeres på en skridsikker platform i galvaniseret stål og molokkerne har en betonkerne, der 

mindsker risiko for skade ved hærværk/ildspåsættelse og indtrængen af f.eks. roller. 

Placeringen er besluttet på generalforsamling og efterfølgende godkendt af Gentofte Renovation. 

I prisen er medtaget etablering af pladsen med fjernelse og bortskaffelse af jord, lægning af fliser omkring 

beholderne, fjernelse af buskads, opbygning af støttemur bagtil. Bestyrelsen foreslår plantning af en 

bøgehæk, som den nuværende, i hele pladsens længde. Dette skal aftales nærmere, når den endelige 

planlægning finder sted. Når planen er endelig udarbejdet, skal den godkendes Gentofte Kommune.  


