
Referat af GMU-Driftmødet den 29.8: 
  
Tilstede: Michael J., Michael K. og Povl. 
  

Plast i 660 l. containere!? Vi må gerne sortere plast i containere i stedet for sække, siger 
kommunen. Det er en mulighed, vi må overveje, for sækkene fungerer ikke godt nok. Men på sigt 
kan det også være, at plast kan blandes sammen og bagefter sorteres centralt. GMU og 
Klunserne kigger på det og vender tilbage. 
  

Papircontainere på trekanten. Papircontainerne i trekanten ved Genbrugsgården skal lukkes. Det 
er skraldemanden, der ikke får dem lukket ordentlig ved tømning. 
  

Hård PVC. MiK har igen-igen bestilt afhentning af stort PVC..! 
  

Pap. Vi har fem containere på Genbrugsgården. Det er umiddelbart fint. GMU går videre med at få 
opstillet to (tre) papcontainere i trekanten ved Genbrugsgården, så der er mulighed for at komme af 
med pap 24-7. 
  

Cykler (Salg af driftens). Christianiabiken foreslås sat til salg som beset til fast pris. Hvis flere er 
interesseret, trækkes der lod. 
  

Hjul til trækvogne. MiK bestiller 6 hjul til Bjarne. 

  
Evaluere ny fraktionsordning. Affaldsundersøgelsen viste stor opbakning til den nye glas og papir 

ordning. Det har været nødvendigt at gøre åbningen i papir mindre. Sorteringen går fint. 
Tilsyneladende blev en tømning for nylig sprunget over. Det betød at containerne flød over - 
ikke så godt. MiK spørger Jens om, hvilke registringer han / M. Larsen har på tømninger, og 
hvad der gik galt. Driften prøver at holde øje, om det sker igen.  

  

Kompostgård (Markvandring 4/2012) – Skilte og afgravning. MiK printer skilte fra kommunens 
hjemmeside. Vi behøver ikke grave af, da der hele tiden forsvinder noget, når båsen tømmes. 
Der kan være brug for kantsikring, nu kantstenene er fjernet. På sigt - når asfalten skal 
repareres, kan vi lægge permeabel belægning i stedet for asfalt bag afspærringskæden. 

  

FSC mærket træ. Vi undersøger, om vi kan overgå til miljømærket træ. MiK spørger vores normale 
leverandør, Bygma, om de kan levere. 

  

Kommunens affaldsplan i høring. Povl orienterede om, at brugergruppen generelt anbefaler en 
opstramning og mere handling på hele affaldsområdet, herunder at det organiske affald 
bioforgasses på et centralt anlæg. 

  

Suder 4. Der er ting der skal laves, som ikke kan afvente Gate 21 projektet. 
  

Amtech. Firmaet, der sætter ultralyd på det kolde vand for at beholdere og rør ikke skal kalke til, og 
så der skal bruges mindre tilsætning på vaskeriet, har været på besøg.  

 



Høker 2. Regningerne på projektet skal samles og fordeles. Vi skal have et møde med Bo-Vest om 
det. Afdelingen har overtaget udgifterne til drift og vedligehold af huset. 

  

Skure (rep. og maling) m/ ekstern rådgiver. Den rådgiver, der var fundet til projektet, har 
efterfølgende lukket firmaet.... 

  

Fuglekasser på Storetorv (Markvandring 17/2012). De to mursejlerkasser, der er ved at gå i 
opløsning, skal bare ned. 

  

Urinrør. Urinrørene skal renses i det nye år; både dem i husene (hvert 3. år) og dem i vejen (hvert 6. 
år). 

  

Miljøkonto. Der står godt kr. 31.000 på kontoen. 
  

Ref. Povl 
 


