
Husk: Det skal altid være en fornøjelse at være spildopper !

Den detaljerede spildopvejledning



Dette er en detaljeret beskrivelse af Spildop-indsamlingen.
Regler, kort og alt hvad man skal vide for at køre spildop.

Bilhenter
 
Bilen hentes lørdag morgen (dette er muligt fra ca.7.30) hos Palles Auto, Langevej 4-6, Hillerød 
(tlf. 48 26 25 45). Egen bil kan parkeres ved Palles Auto eller over for Bio City på Nordre Jernbanevej.
Bilen er reserveret af Camilla Sommer eller Morten Batting (61708879).
Bilen er fyldt helt op med brændstof, og skal ikke påfyldes af os.
Bilen afleveres hos Palles Auto igen, efter brug lørdag eftermiddag.
Til bilen skal der blot bruger alm. kørekort.
Bilen indeholder 3 sæder med seler, det er inklusiv chaufførsædet. Der skal på forhånd laves aftale 
mellem chaufføren og de øvrige hjælper, hvem der tager egen bil med, så alle kan være fastspændt i 
seler på hele turen.

Troppens trailer
På ruten kan man med fordel bruge troppens trailer. Den kan bruges til at indsamle på de to mindre 
ruter i Kollerød og ved Sortemosen. Desuden er den perfrakt til at hente loppemarkedseffekter på 
den store rute, så dey ikke fylder op i varevognen. 
Traileren kan hentes hos Morten på Vinkelvænget 8, mobil 20218271

Her ligger Palles auto
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Chauffør og hjælpere
Mødetid og sted
Chaufføren og hjælperne kan aftale indbyrdes hvordan og hvor det er mest praktisk at mødes. Af 
hensyn til trængslen på pladsen er det en god idé at være på pladsen omkring klokken 8:15.
Der startes med at hente bure på pladsen, og selve indsamlingen kan derefter begynde kl. 9 ved ruten  
(se kortet). Man er normalt færdig kl. 14 vi er pligtige til, og får penge for, at samle ind ved samtlige 
hus på ruten, så turen er først færdig, når alle huse er besøgt.
 

På traileren kan man køre med to små bure. De kan bruges til papir og pap. Husk et net til at ligge over.

Husk at krydse af for: ankomst, antal kørte ture, spist frokost og sidste tur. Dette gøres på ophængte 
sedler i gangen inden spisestuen. Skriv også chaufførens eller hjælpernes mobiltelefonnummer på 
denne seddel, komme i kontakt med jer.
 
Afhentning af bure og flaskekasser
Bure og flaskekasser afhentes på Spildoppladsen (hjørnet af Nordkransvej og Nymøllevej), inden 
selve indsamlingen foregår. Udover bure til aviser og pap. Medbringes en palle med flaskerammer. 
Husk der må max være 7 rammer oven på en palle. Læsning og losning sker med palleløftere og gaf-
feltruks. Nemt og lige til.
 
Indsamling
Ruten kan planlægges som man har lyst til, blot skal man sikre sig at der bliver indsamlet på alle ru-
tens veje. Der er vedlagt et forslag til en rute der er testet og prøvet. På kortet kan man strege vejene 
ud efterhånden som de er kørt, og markere hvor man efterlader stort genbrug til afhentning senere 
på turen.
 
Det indsamlede materiale fordeles i burene, og skal være sorteret (der må f.eks. ikke være plastposer 
ved aviserne). Der er net/presenninger på pladsen, efter behov.
 
Når burene er fyldte køres der til pladsen (hjørnet af Nordkransvej og Nymøllevej), hvor de læsses af 
og nye tomme læsses på. Dette gøres af folk på pladsen vha. trucks. Antallet og størrelsen af tomme 
bure, som man ønsker, angives til truckførerne. Kryds af på tavlen i frokoststuen efter hver overstået 
tur. En del af spildopholdet kan evt. blive ude på ruten imens der tømmes bure. Dem er bliver tilbage 
kan evt. samle nogle at tingene for enden af de små stikveje, så indsamlingen lettes når bilen kommer 
tilbage fra pladsen. Det tager ca 40 min at tømme bilen og komme tilbage på ruten.
 

Aviser

AviserPapPap

Flasker

Sådan er den ideelle vogn pakket.
Burene er alle  høje bure (170cm)

Aviser

Aviser
PapPap

Flasker

Hvis der kun er lave bure kan man pakkes bilen sådan. 
Lave bure (110 cm)

Aviser
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Frokost
Der serveres frokost på afleveringspladsen mellem kl. 11 og 13.30. Afpas det med en aflevering.
 
Telefon nr.
Tlf.nr. til Spildoppladsen er 48188125.
 
Færdig med indsamling
Når man er færdig med sidste tur afkrydses for færdig tur og bilen køres tilbage til Palles Auto.
 
Øvrige råd
Metallåg skal være fjernet fra glas. Hvis der er en stor portion med låg, så lad dem stå.
 
*Store genbrugsting der ikke kan tages med i første omgang får en Grøn mærkat, og hentes senere 
 
Store  og tunge genbrugsting, som man ikke kan magte, mærkes med en Gul mærkat med Spildop’s 
tlf. nummer. Folk kan henvende sig her for afhentning af dette.
 
Mærkater
HUSK - Vi skal kun samle genbrug ind. Flasker og aviser skal være nemme at hente. De skal være 
rene. Det er vigtig at vi tager loppemarkeds artikler med når folk sætter dem ud til os. Vores løn beta-
les af salget af disse. Men.... Husk vi tager ikke imod affald - så er kommoden smadret eller tøje mug-
gent - så lad det så og giv beboerne besked om at det ikke er genbrug - vær kritisk. Denne besked 
gives nemmest ved at sætte en Rød mærkat på det efterladte. Denne mærkat beskriver pænt hvorfor 
tingen ikke er taget med. Husk at Spånplademøbler, gamle fjernsyn og ødelagte cykler ikke kan bru-
ges.

Røde, grønne og gule mærkater hentes på spildoppladsen, i kantinen ved start. 
 

Yderligere oplysninger
Er der brug for yderligere oplysning så kontakt Morten på 20218271   
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Rute fra Gørløse til Spildoppladsen i Lynge
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Turen fra spildoppladsen til ruterne
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Kollerød ruten - 45 husstande

Sortemose/Gl Amtsvej ruten - 55 husstande

Kollerød ruten er er 
en nem rute igennem 
kollerød by. 

Der kan med fordel 
samles ind med trailer. 

Vi har tilladelse til at 
hente allerede fra kl. 8.

Sortemosen og 
Gl Amtsvej er to små 
veje nær centrum.

Der kan med fordel 
samles ind med trailer. 

Der kan være meget 
rodet her - hvis dette 
er tilfældet og der skal 
sættes røde sedler på 
effekterne
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Den store rute - 390 husstande
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Opsamlings-sted 1

Dette er det første opsamlingssted og også starten af ruten.
Opsamlingstedet er i skuret mellem de to bygninger. 

Skuret skal åbnes med nøgle, som skal lånes hos en af beboerne.

Her skal IKKE samles flasker ind.

Bemærk. Her har tidl været meget rodet i skuret.
Det er altid tilladt at nægte at tømme skuret. 

Det skal altid være en fornøjelse at være spildopper.

Husk: 
Hvis I har et depot der ikke bliver tømt, 

skal I meddele det til Carl-Johan på Spildoppladsen.
Ring evt med det samme på 4818 8125. (Pladstelefon)
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Opsamlings-sted 2

Kør ned af Fritz Hansens vej, 
kør ikke ind i parkeringskælderen.

Skralderummet ligger i parkeringskælderen, 
1. eller 2. dør efter elevatoren. 

Her hentes aviser, pap, flasker og loppevarer.

Hvis der ikke er noget i skralderummet, kan de
ligge deres skrald på hjørnet af gågaden og Lilledal.

Nogle gange er der låst. så kan vi ikke tømme - Sådan er det!
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Opsamlings-sted 3

Opsamlingstedet er i skuret forenden af vejen. 
Skuret skal åbnes med nøgle, 

som skal lånes hos en af beboerne, eller hos cykelhandleren.

Bemærk: Cykelhandlerens pap, skal ikke medtages!

Her skal beboerne lære at bundte aviser.
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Opsamlings-sted 4

Opsamlingstedet er i rummet i gavlen  
Døren ind til rummet skulle gerne være åben. 

Er den låst - spørg beboerne om nøgle.
På den lave reol, til højre lige inden 

for døren, ligger der ting til os.
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Opsamlings-sted 5

Opsamlingstedet er i skuret efter bygning nr. 2. 
Skuret skal åbnes med nøgle, 

som skal lånes hos en af beboerne.

Her plejer der at være meget, 
men til gengæld er der rydeligt og pænt.
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Opsamlings-sted 6

Opsamlingstedet er på hjørnet 
mellem Rosenvænget og Lindealle.

Her plejer der at være meget, 
og en rodet blanding af genbrug og affald. 

Tag kun rene tøre aviser, rene glas og flasker 
og anvendelige loppemarkedsting.
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Som opfølgning på et par episoder under indsamlingerne, hvor flere af kommunens borgere har på-
talt, at der opholder sig personer, primært børn, på ladet/bagklapperne af bilerne under kørsel, føler 
vi fra bestyrelsens side behov for at præcisere Spildopmagernes helt klare holdning til bemanding af 
bilerne under indsamlingen.
Der må under ingen omstændigheder opholde sig personer på ladet af bilerne, heller ikke siddende 
på bagklappen, under kørsel
Når bilen skal køre et lille stykke frem, må indsamlerne gå ved siden af bilen.

Der må under kørsel ikke opholde sig flere personer i bilerne end den pågældende bil er noteret til.
Er en bil bemandet med flere personer, børn såvel som voksne, kan problemet løses ved at have en 
”mandskabsvogn” med, hvor indsamlerne transporteres ved kørsel på længere strækninger under 
indsamlingen og ved kørsel til og fra indsamlingspladsen. Dette praktiseres allerede på flere indsam-
lingsruter.

Bilerne skal lastes, så der ikke er risiko, for at der tabes genstande under kørslen. 
Dette indebærer bl.a. At der skal medtages og anvendes net over burene med løse aviser og pap, 
når man kører med åbne biler.
Nettene findes på indsamlingspladsen. Henvend jer til pladslederen.

Det er den enkelte chaufførs ansvar at ovennævnte overholdes. Det er fra politiets side præciseret 
klart over for Spildopmagerne, at der ses meget alvorligt på ovennævnte overtrædelser af færdselslo-
ven og at konsekvensen for en chauffør kan blive en meget stor bøde, flere tusinder kroner og i sær-
ligt graverende tilfælde kan kørekortet mistes. Spildopmagerne dækker ikke disse omkostninger.

Ved henvendelser fra beboere under indsamlingerne skal der tales pænt og ordentligt til dem, også 
selvom man har travlt og en evt. klage synes urimelig, såvel i indhold som tonefald. Gør vi ikke det, 
får Spildopmagerne et dårligt ry.

Kørsel til og fra indsamlingspladsen under indsamlingerne.
Kørsel til pladsen sker ad Nordkranvej fra Vassingrødvej. Er pladsen flydt parkeres i kø på Nord-
kranvej langs Krøll Kraner, Husk indkørslen til Holmstoel holdes fri og at det er muligt for den øv-
rige trafik på Nordkranvej at passere uhindret.
Det er pladslederen, som suverænt afgør om der er plads til en bil på indsamlingspladsen og hans 
anvisninger skal følges, og ved kørsel og parkering på pladsen.

Til chaufførerne på indsamlingsbilerne
Dette er en chauffør instruks - skrevet af bestyrelsen. 
Denne skal læses af alle voksne.
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Officiel instruks

Fra Spilopmagerne



Når en bil er klar til udkørsel igen, eller indsamlingen er afsluttet og man ønsker at holde pause, køres 
bilen ud, så man ikke optager plads for biler som skal tømmes. 
Holder en bil i kø, og er chaufføren ikke tilstede ved bilen, når det er hans tur til at komme ind på 
pladsen, kan pladslederen umiddelbart kalde næste bil i rækken frem.

Husk at notere på sedlen, der hænger på tavlen i gangen ved kantinen, når man har spist, kører sid-
ste tur, hvor mange der er på vognen og hvornår dagens indsamling er afsluttet. Dette hjælper de 
folk på pladsen til at have overblik, hvor langt indsamlingen kan afsluttes. Det er hændt , en bil er 
kommet til pladsen med fyldt bil efter at pladsen er lukket af, fordi man ikke have noteret på sedlen.
Notér mobiltelefon nummer på sedlen, så det er muligt at kontakte jer under indsamlingen.
Begræns trafik rundt på pladsen med palleløftere m.m. under tømning af bilen mest muligt. Børn 
må under ingen omstændigheder løbe rundt på pladsen, hverken for at hjælpe med tømning af bilen 
eller for at lege. (jo det sker) Anbring børnene i bilen eller umiddelbart i nærheden eller endnu bedre 
i kantinen under hele jeres ophold på pladsen.

Truckførerne bestræber sig på at tømme bilerne i den rækkefølge, de ankommer til pladsen samt eks-
pedere en bil færdig hurtigst muligt. I travle perioder kan det dog være svært at holde styr  på hvor 
langt den enkelte bil er nået, ligesom ventetid hvor folkene på bilen skal aflæsse flasker, møbler osv. 
udnyttes til at hjælpe de andre biler, så der kan opstå lidt ventetid under aflæsningen af bilen. Biler 
med læsserampe kan med fordel selv aflæsse bilen i travle perioder. Husk på at truckførerne, for de 
flestes vedkommende, stort set kun kører truck denne ene gang om måneden, hvorfor de ikke er så 
erfarne, nøjagtigt som chaufførerne, så hav tålmodighed og vis hensyn, selvom det ikke lige går så 
hurtigt og effektivt som I ønsker.
Ting der ønskes med hjem
Der må ikke tages nogen ting med hjem. De ting vi får ind er alt sammen givet til Spildopmagerne 
og ikke til andre. Vi vil derfor betragte fjernelse af tingene som tyveri af Spildopmagernes ejendom. 
Hvis man finder noget, man gerne vil have, så skal man henvende sig inde i hallen og spørge, de for-
skellige afdelinger om lov til at tage det med hjem. Man kan også spørge formanden eller pladslede-
ren.
Ovenstående synes måske umiddelbart at være en stor mængde regler og anvisninger, men er efter 
vores bedste skøn ikke så komplicerede og tidskrævende at overholde.
Formålet er at gøre indsamlingerne så sikre som muligt for alle implicerede parter at deltage i.

Venlig hilsen og god indsamling
Spildopmagernes bestyrelse
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