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Intet Brugergruppemøde uden status på affaldsordningerne – mødet i marts var 

ingen undtagelse. Forvaltningen havde udarbejdet et længere statusnotat, der 

blev gået grundigt igennem, men indledningsvis var der stor ros til borgerne, 

fordi de virkelig har lagt så meget engagement i at få deres affald sorteret meget 

mere. 

Resultatet kan da også ses. Genbrugsprocenten er stejlt stigende, og mængden til 

forbrænding er allerede faldet med 1/3. 

De værste børnesygdomme er også overstået. Indsamlingen fungerer bedre og bedre, 

så nu kan fokus flyttes til at optimere ordningerne, så containere og nedgravede 

beholdere ikke tømmes oftere end nødvendigt.  

Et stort ønske fra boligejerne har været, at få ruteordningen for haveaffald og 

storskrald tilbage, så skraldebilen kommer automatisk på bestemte dage i stedet for, 

at man skal bestille afhentning. Imidlertid vil det fordoble prisen til kr. 800, så derfor 

er det ikke noget, der bare lige vil ske.  

Mange steder er der problemer med for meget plast. Det er jo glædeligt i den 

forstand, at det viser, at borgerne er gode til at sortere, men samtidig skal der også 

skaffes plads i beholderne til al plasten. Som noget nyt opstilles der derfor fælles 

kuber til plast ved indkøbscentre og Genbrugsstationen. 

Det har også vist sig, at 10 % af dem med stativer, har problemer med at få plads til 

restaffaldet i deres skraldesæk. Løsningen her er ikke, at overgå til ugetømning, i 

stedet for de nuværende 14 dage, da alle i et boligområde skal have samme 

indsamlingsfrekvens af hensyn til skraldemanden. I givet fald ville det også betyde en 

voldsom fordyrelse for de 90 %, der klarer sig fint. I stedet må de 10 % købe et ekstra 

stativ eller lejlighedsvis en ekstra sæk – og måske kan nogen af dem også sortere 

mere fra til genbrug, så der bliver plads til resten. 

Skraldemanden har også en udfordring med madaffaldet. Det er tungt og vådt. 

Opfordringen er derfor, at dryppe madaffaldet godt af og slå en god knude på den 

grønne pose – det er også vigtigt, nu det bliver varmere i vejret! 

Der var også meget andet på dagsordenen. Ønsker du at høre mere om Brugergruppe-

mødet (og Brugergruppen), så kontakt Brugergruppemedlemmet i dit boligområde. 

Du kan også klikke ind på: www.albertslund.dk/brugergruppen 

Med venlig hilsen 
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