
Renholdelse af fortovet omkring Aladdin                   Januar 2017 

 

 

Ejerforeningen betaler omkring kr. 180.000,- pr. år til Københavns kommune for en tvungen ordning, der 

skal sikre renholdelse af fortovene omkring Aladdin. Kommunens renholdelsen omfatter ikke 

vinterbekæmpelse og fjernelse af ukrudt, det skal vi fortsat selv sørge for.  

Gaderne i København er opdelt i tre kategorier og vores gader ligger i de to højeste kategorier. Det betyder at 

renholdelsen af Burmeistergade koster det samme som det koster på Strøget pr. meter. Ejerforeningen har 

forsøgt at få dette ændret, men det kan ikke lade sig gøre.  

 

Københavns kommune beskriver ordningen således: 

Hvad indeholder fortovsordningen 

De fortove, der er omfattet af fortovsordninger, tilses og renholdes én gang 

om dagen alle ugens 7 dage. Herved sikres et rent fortov én gang om dagen. 

Under fortovsordningen fjernes almindeligt gadeaffald, der maksimalt er på 

størrelse med en almindelig pizzabakke. Det kan ske, at der stadig ligger 

fastsiddende tyggegummi og cigaretskod efter kommunen har rengjort. 

Kommunen fjerner eller flytter ikke større affald som f.eks. cykler, 

byggeaffald, husholdningsaffald m.m. Dette indebærer, at der stadig kan 

ligge affald efter kommunen har rengjort fortovene. 

Hvis der står cykler på fortovet, vil kommunen ”snappe” papir, knust glas, 

hundeefterladenskaber og lignende omkring cyklerne. 

 

Du kan hjælpe Københavns kommune med at få ordningen til at virke godt i vores gader. 

Hvis du mener, ydelsen udebliver - kan du rette henvendelse til Københavns 

Kommune, Byens Drift, enten ved at skrive en mail til fortove@tmf.kk.dk 

eller ved at ringe til Tina Nielsen på tlf. 6114 1967. 

Det er også muligt at give Københavns Kommune et praj 

viahttp://givetpraj.kk.dk/ 

Venlig hilsen 

Ejerforeningen Aladdin 

        Tag et billede med din Smartphone, hvis du vil have kontakt informationerne med dig 

 

 

     Københavns Kommune, Byens Drift 

 

 E-mail til fortove@tmf.kk.dk 

 Eller du kan ringe til Tina Nielsen 
på tlf. 6114 1967 

 Det er også muligt at give 
Københavns Kommune et praj 
Via http://givetpraj.kk.dk/  

 

Seneste nyt             11. januar 2017 

Rotte i området         

Københavns kommune har nu lukket hullet 

hvor rotterne kom op på overfladen – der 

er ved at blive lagt ny gift i rottefælderne 

omkring ejendommen. 
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