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Godt i gang – men også med udfordringer! Albertslunderne har taget den nye affaldssortering til 

sig. Ingen tvivl om det. Vi får nu sendt meget mere til genbrug. Det tegner rigtig godt, og i Agenda 

Centeret er vi ikke i tvivl om, at vi nok skal nå målet på 50 % genanvendelse i 2018, stigende til 60 

% i 2020. Hidtil har vi ligget på 20-25 %. 

Som bekendt har der dog også været udfordringer. Mange har oplevet, ikke at få hentet deres affald 

til tiden. Men det er tydeligvis i bedring. En indikator på det er, hvor mange der ringer til os om 

manglende afhentning. Ind til for nylig kunne der ringe både 10 og 20 om dagen. I den seneste uge 

har vi haft èn henvendelse. Så det går bedre. Alle problemer er ikke løst endnu, men det går klart 

bedre – og det skal det også, for selvfølgelig skal afhentningen bare glide i smør. Vi kan ganske 

enkelt ikke leve med konstante driftsforstyrrelser. Det kommer til at fungere. Vi er meget 

fortrøstningsfulde. 

 

Vi har løftet låg. I 35 boligområder med fælles løsninger, har vi været på ”container-luskeri”. 

Resultater er som følger: 

- 25 områder. Ingen fejl at se. Super flot!  

- 3 områder. Over 85 % rigtig sortering. 

Flot, men med plads til forbedring. 

- 6 områder. Mellem 75-85 % rigtig 

sortering. God start, men indsats påkrævet.  

- 1 område. Brug for ekstraordinær indsats 

nu. 

Vi har taget kontakt til de pågældende 

områder, og er i gang med den forbedrende 

indsats. 

 

                           Flot sortering af madaffald  

  

I tvivl om sortering? Så ring til vores ”Sorterings Hotline” på tlf. 43 62 20 15. Er vi ikke på 

kontoret, så læg en besked på telefonsvareren, og vi vender tilbage.  

 

Agenda Centeret på Kommunalbestyrelsesmødet. Den 13. december var Agenda Centeret på 

kommunalbestyrelsens dagsorden.  Og alt gik som det skulle. Der blev bevilliget midler til vores 

arbejde igen i 2017. Så vi høres ved i det nye år   

 

Med venlig hilsen 

Og god jul og godt nytår 

Povl Markussen 

Agenda Center Albertslund 


