Drift / GMU – møde 21. juni 2011
REFERAT
Glas og papir fraktioner i øer
Formalia: Beboermødet har givet en principgodkendelse til at vi arbejder videre med projektet. Vi
skal udarbejde et forslag til beboermødet d. 15. september 2011. Vi skal tage stilling til
kapacitetsbehovet, containertype og placering. Jens Åge Jensen og Vognmanden skal tages i ed
inden endelig beslutning.
Forslaget skal indeholde
1. Placering af containere på P-pladserne, der dækker kapacitetsbehovet.
2. Oplæg til evt. placering af ekstra containere inde i bebyggelsen, hvis beboermødet finder det
ønskeligt.
3. Økonomi på 1. og 2.
Kapacitet: Driften registrerer antal fyldte containere, når de tømmer fraktionerne. Registrering den
seneste måned har vist, at der er ca. 1 fyldt papircontainer og ½ fyldt glascontainer for hvert område
pr. 14 dag. Michael Kassow fortsætter med at registrere.
Placering af 2 sæt containere (1 papir og 1 glas) på hver P-plads, som tømmes 1 gang om måneden
vil dække kapacitetsbehovet.
Hertil kan der være behov for at placere nogle containere centralt i bebyggelsen
Forslag til placering:
Det skal så vidt mulig undgås at inddrage P-pladser.
Strædernes P-Plads:
2-3 sæt i tilknytning til genbrugsgården (hvor glas og papir står nu, området skal indhegnes mod
resten af Genbrugsgården og være åben udad for beboerne, der skal være mulighed for at åbne ind
til området i åbningstiderne). Papircontainer og lift skal fjernes.
1 sæt for enden af eksisterende ø, ved udgang mod bussen.
Slippernes P-plads:
1 sæt ved hver udgang mod biler.
Store Torvs P-Plads:
1 sæt ved gavl / indhak, så de passeres, når man går til bussen. Eller ved eksisterende ø.
Længernes P-Plads:
1 sæt ved hver ø / udgange til biler.

Centralt i bebyggelsen:
1 sæt ved Åleslippen. 1 sæt ved Høkerlængen. Begge vil kunne nås fra Brandvejen.
Materiel
Containerne skal være uden hjul, være mere robuste end 660 liters og være kønnere. De skal kunne
flyttes af driften. Helene spørger Jens Åge Jensen hvilke typer containere, der kan håndteres af
vognmanden, og finder herefter nogle egnede. Herefter vurderer Michael Jensen økonomien.

P-Pladser
Der er kommet et tilbud på afmærkning og afspærring, som lyder fornuftigt, der er dog et par
spørgsmål som skal afklares først. Michael Jensen går videre med det.

Pilelauget
Mikkel har fjernet 80 % af pilene uden tilladelse. Han er blevet bedt om, at lade området være, da
der skal være pil. Der mangler en kontaktperson fra Hyldespjældet.

Rutcherør
Driften forsøger at hæve det lidt, men der skal efterfyldes med jord langs siderne et par gange om
året. Michael Jensen tjekker op på sikkerhedskravene.

Høkerlængen 2
Der er skiftet VVS’er, så forhåbentlig bliver de tekniske problemer løst nu. Povl skal lave en
fremvisning i august / september for hele Driften om baggrund m.m. Michael Jensen foreslår nogle
datoer. Når al teknikken fungerer skal der også være en teknisk gennemgang.

Andet
Der kommer 2 lam 21/6.
Der har været kørt en affaldskampagne i en måned mod storskrald mm i øerne. Der er kommet
forslag til, at vi laver en målrettet kampagne til nyindflytterne. Vi tager det op på næste GMU
møde. Formentlig vil vi fremover kontakte nyindflytterne efter 1 mdr. med et særligt brev om affald
og kompostering.
Der har været kommunalt affaldstilsyn. Michael Kassow og Helene deltog. Vi bad kommunen
undersøge forskellige ting, som de vender tilbage med.
Med hensyn til overdækning af elektronikken vil Povl høre Morten, om han stadig har mulighed for
at kigge på det henover sommeren, alternativt må der lægges et par trapezplader op som nødløsning
til det forhåbentlig indtænkes i Helhedsplanen.

Michael Kassow bestiller 44 lærkestolper, som driften saver til inden de udleveres. Vi skal arbejde
på, at træ fremover bliver FSC-mærket.

Næste møde
Næste GMU / DRIFT møde er 17. august kl. 9.30.

