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Så går det løs! Den 1. oktober overgår det meste af byen til den nye affaldsordning. Enkelte 

boligområder kommer først med den 1.december. Men VA’s Rækkehuse i Syd tyvstartede den 1. 

september. Nogle dage i forvejen var vi med til at stemme dørklokker og udlevere biospande, 

bioposer og en sorteringsvejledning. På dagen hvor afdelingens 6 nye nedgravede affaldsøer så 

skulle indvies, stemte vi igen dørklokker og mindede om ”Åben-ø-arrangement”. Ikke mindre end 

130 beboere mødte frem, og de fik 

noget at vide om, hvordan det nye 

system virker, og hvordan de skal 

sortere.  

Det fungerede fint, og det var godt 

at få stemt dørklokker og snakket 

med alle. Naturligvis var det 

tidskrævende, men ”investeringen” 

kommer helt sikker godt hjem igen, 

når så mange fra start får de rigtige 

oplysninger, og derfor undgår at 

udvikle forkerte vaner.  

 

Vi hjælper gerne. I den udstrækning vi overhovedet kan, vil vi gerne hjælpe i alle boligområder. 

Vi har allerede mange aftaler om at planlægning, åbningsarrangementer, indendørs sortering og 

udarbejdelse af informationsmaterialer. Men ring eller mail til os, hvis der er noget, I har brug for 

hjælp til i jeres boligområde. 

Hvordan får jeg plads indendørs? Det spørger mange sig selv om, når nu der skal sorteres i 7 

fraktioner. Men det er i virkeligheden ikke nødvendigvis så svært. Hvis man tager udgangspunkt i 

følgende, så er man rigtig godt i gang: 

 Affald opstår flere gange om dagen 

og især omkring køkkenvasken. 

Affaldet skal være let at komme af 

med. Indret derfor rummet under 

vasken til affald. Først og fremmest 

madaffald, plast og restaffald (der 

ofte er vådt), men også gerne glas og 

metal. Find et andet sted til de 

rengøringsmidler du ikke bruger hver 

dag. 

Ryk affaldsstativet på køkkenlågen lidt op og ud til siden. Så bliver der plads til et affaldsstativ 

mere. Og nedenunder, i bunden af køkkenskabet, bliver der samtidig plads til biospanden og evt. en 

boks til glas og metal.  



 

 

Vil du have afhentet dit gamle stativ? Så skal du gå ind på http://albertslund.dk/borger/affald-og-

genbrug/mit-affald/ og tilmelde dig afhentningen. Det gælder alle, der får nye todelte beholdere 

eller et nyt stativ til mad- og restaffald, og som derfor ikke længere har brug for det gamle stativ.  

* Boligområder, der starter ny ordning 1. oktober, kan få afhentet det gamle stativ i uge 41. Sidste 

frist for tilmelding er 4. oktober. 

* Boligområder, der starter ny ordning 1. december, kan få afhentet det gamle stativ i uge 49. Sidste 

frist for bestilling er 29. november. 

 

Tvivl om sortering? Hvis man kommer i tvivl om, hvor noget skal hen, er man altid velkommen til 

at ringe til os i Agenda Centeret. Vi har oprettet en ”Hotline”, som man kan ringe til 24 timer i 

døgnet. Når vi ikke er på kontoret, er der en telefonsvarer, og vi vender så hurtigst mulig tilbage. 

”Hotlinen” er den samme som vores almindelige nummer: 43 62 20 15. Man kan også maile til 

albertslund@agendacenter.dk 

 

Hjælp dine naboer! Det er en meget stor opgave, at alle på en gang skal til at sortere affaldet 

meget mere. Der vil komme et hav af spørgsmål og opstå problemer, som er svære at forudse. Men 

et er sikkert, det er nødvendigt, at vi hjælper hinanden med overgangen til de nye ordninger for at få 

dem til at køre på skinner. Så vær opmærksom på hvis din nabo – eller andre – har brug for hjælp 

og vejledning  

 

Knude på bioposen! Den af de nye fraktioner, der kræver særlig opmærksomhed, er madaffaldet. 

Ikke bare fordi den vejer mest og heller ikke bare fordi, vi kan få biogas og god kompost ud af den, 

men fordi den kan give problemer med lugt og fluer! Derfor siger vi det igen og igen: Brug kun de 

grønne bioposer! Bind en god knude på posen! Læg posen forsigtigt i beholderen, så den ikke 

går i stykker! Det har altid været god 

latin, at slå knude på skraldeposen, men 

nu hvor madaffaldet bliver en 

selvstændig fraktion, bliver det endnu 

vigtigere. Ikke for skraldemandens 

skyld, han skal nok tømme beholderen 

alligevel, men for din egen!  

Spred meget gerne budskab, så det nye 

affaldssystem kan blive en god oplevelse 

for alle. På forhånd tak!  

 

Følg med på www.agendacenter.dk, på mail og på FB 

Vi opdaterer hver uge vores hjemmeside med miljønyt fra byen og ”Ugens Tanke”. Og vil du 

løbende have Nyhedsmails fra Agenda Centeret, så send en mail til albertslund@agendacenter.dk  

Du kan også gøre som 2.000 andre! Følg ”I Love Albertslund” på facebook: 

https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

 

Med venlig hilsen 

Povl Markussen 

Agenda Center Abertslund 
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