
 

  
 

Nu’ det jul igen… 
 

 

Kære beboere i Arresø Boligselskab 

 
Pas godt på din kloak 

I denne søde juletid bliver der lavet rigtig meget dejligt mad – vi braser, steger og koger på livet løs. 

HUSK at stegefedt fra anden og flæskestegen samt diverse afkog skal i bioaffald og ikke i 

køkkenvasken eller i dit toilet.  

Kommer det ned i vasken, kan det stoppe din kloak når det størkner, hvilket kræver en kloakspuling, og kan 

samtidig tiltrække rotter. Det kan blive en bekostelig affære for afdelingen, og i sidste ende for dig som 

beboer. 

 

Juleaffald 

Den 1. oktober trådte vores nye affaldssorteringsordning i kraft, og du skal derfor være særlig opmærksom 

på hvordan du skiller dig af med dit affald. Mange ting kan genanvendes, hvis det sorteres korrekt! 

• Hvis du har været heldig og haft en julekalender med chokolade eller slik bag lågerne, skal du skille 
julekalenderen ad og sortere indmaden som plast og resten som pap. 

• De mange meter gavepapir, vi piller af pakkerne, kan desværre ikke genanvendes, så tænkt derfor over 
om du måske kan bruge det igen til en anden pakke? 

• Alt madaffald skal i bio, servietterne i restaffald og papkasserne i pap. Gør plads til så meget som muligt 
ved at folde papkasserne ud så de er flade, inden du smider dem ud. 

 

En brandsikker jul 

Julen er tiden for levende lys og det er også om vinteren, at der oftest opstår brande i private hjem. Med en 

røgalarm i loftet kan julefreden roligt sænke sig. 

 

Udover steder med levende lys, er køkkenet det sted der opstår flest brande. Vær derfor ekstra opmærksom 

på brandfare her. Læg for eksempel aldrig ting fra dig på komfuret, bliv i køkkenet når du tilbereder mad, og 

sluk levende lys når du forlader et lokale. 

 

Skulle ulykken alligevel ske, kan en røgalarm rede liv! – og en indboforsikring kan erstatte dine ejendele.  

 

På bagsiden kan du læse gode råd og se nyttige links til en miljørigtig og brandsikker jul. 

 

 

Arresø Boligselskab ønsker alle en glædelig, sikker og skadefri jul          

 

Julehilsner fra 

Servicecenteret vend   

20. december 2022 
 



5 gode råd om brandsikkerhed 

 

 
 

 

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om brandsikkerhed i din bolig: 

 

https://www.brs.dk/da/borger/forebyg-brand/brandsikker-bolig/brandsikkerjul/ 

 

 

På Arresø Boligselskabs hjemmeside kan du læse om den generelle sikkerhed af boligen og om hvorfor en 

indboforsikring er vigtig at have: 

 

https://ab2010.dk/nyttig-viden/brandsikkerhed 

 

 

Læs hvordan du sorterer dit juleaffald korrekt på Vestforbrændings hjemmeside: 

https://www.vestfor.dk/om-affald-og-energi/tips-og-tricks/saadan-sorterer-du-julens-affald/ 

 

 

 

 

For at kunne klikke på linkene, kan du med fordel læse denne beboerinformation på Arresø Boligselskabs 

hjemmeside www.ab2010.dk under Nyheder. 
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