
Referat fra Klunsermøde tirsdag den 7. marts 2023

Til stede: Tobias, Liv, Henrik, Marianne, Sten, Peter, Jørgen og Povl (ref.)

1. Den nye Materiale-, Genbrugsgård

Vores Hyldespjældsmål no 2: Gøre den nye Genbrugsgård til et
omdrejningspunkt i Hyldespjældet
- Det handler om at få mest mulig genbrug og få brugt lokalerne mest mulig,

derfor er det dejligt, at værkstederne og Tøjbytterne vil flytte ind i den nye

gård, og at Tøjbytterne er med på at lave fælles Genbrugsbutik med os.

- Der har været møde med arkitekten. Tegningerne blev godkendt til at sende

til kommunen, for at få en godkendelse i hht. Lokalplanen. Selve indretningen

kommer efterfølgende. (Tegninger vedhæftet).

- Vi foreslår, et fællesmøde mellem værksteder, Tøjbytter og os i maj måned

om indretning og aktiviteter (Povl).

2. Tekstiler - ny affaldsfraktion fra den 1.7.2023

Vores Hyldespjældsmål no 1: Flere ressourcer ud af affaldet
- Den nye tekstilfraktion starter den 1. juli i år. Alle husstande vil få en rulle

med røde 80-liters poser til tekstiler, og vi skal have containere på

genbrugsgården til poserne.

- Klunsergruppen foreslår, at containerne bliver røde.

- Klunsergruppen vil gerne stemme dørklokker, når de røde poser skal udleveres.

- I Hyldespjældet skal vi være opmærksom på, at Tøjbytteren har 1. prioritet,

inden vi afleverer tøj ud af bebyggelsen til velgørende organisationer og i de nye

røde poser.

3. Skabe mere viden og ansvarlighed om ressourcer

Vores Hyldespjældsmål no 3

- Liv bestiller tid til en rundvisning på Amagerværkets plastsortering tirsdag

den 9.5. kl. 10.30. Vi inviterer Tøjbytterne med. I indkaldelsen hører vi, hvor

mange der har bil, og hvor mange der kan køre med. Hvis der ikke er biler nok,

må resten tage ”rejseplanen”.

- Povl har fortsat en plan om at lave film om vores egne sorteringssystemer i

køkkenerne.

- Vi har ikke tal fra kommunen om, hvordan det går med sorteringen af kartoner.



- Kommunen har lavet en eftersortering af restaffaldet. Vi afventer resultatet.

4. Aktuelt fra Gården

- Når plastkomprimatoren stiger endegyldigt af, er vi indstillet på at erstatte

den med en NY almindelig (ikke komprimator) container.

- Der er brug for oprydning og udsmidning af ting og sager og værktøj i skuret.

Det der står og fylder, og det vi ikke skal bruge, må ud i genbrugsbutikken eller

smides ud. Ting skal ikke hobe sig op i skuret, så det er tilladt at gå grundigt til

værks.

- Nabo-genbrugs-aftaler med de andre boligområder kan vi ikke lave fordi

kommunens affaldsregulativ siger, at det kun er vores beboere, der må komme

på vores genbrugsgård.

- Vi mangler værktøj. Jørgen køber en skruemaskine, knibtang, bidetang,

skruetrækker, hobbykniv, håndkost med fejebakke og hvis der mangler andet +

en skrigende maling til at markere det hele med.

- Vi skal have aftalt med Patrick, at få lavet et mere simpelt

farlig-affalds-system, der kører efter numrene på lågen. Det eksisterende er

for uoverskueligt, til at kunne virke efter hensigten.

5. Ny klunser liste

- Sommertiden starter den 26.3.

- De nye søndagshold er:

* Patrick / Jørgen / Sten

* Palle / Leif / Uffe

* Torben / Per John / Tobias / Mads

* Marianne / Peter / Povl / John

- De nye tirsdagshold er:

* Henrik / Liv

* Povl / Marianne / Thomas

* Palle / Leif

6. Andet

- Marianne vil godt være administrator på vores Facebookside ”Klunserne i

Hyldespjældet”



- Næste klunsermøde: Tirsdag den 26.9. kl. 18 . Vi starter med spisning.

Povl


