Referat fra GMU-møde onsdag den 11.6.2014.
Tilstede: Helene, Janne, Sif og Povl
1. Opfølgning af 1-rums-el
- I nogen af 1-rums-områderen er elforbruget stigende.
- Vi deler en seddel ud til alle 1-rums (Helene laver den).
- Sedlen omsættes til en artikel i HP (Helene).
- Vi hører Jensen om der er nye aflæsninger (Povl)
2. Det nye affaldssystem
- Vi fremlægger 4 scenarier:
1. ”Som nu”: I alle øer skal der, ud over restfraktionen, placeres en container til organisk.
2. ”Overflade løsningen”: Vi nedlægger nogle af øerne og samler det hele i færre store.
3. ”Under jorden”: Vi samler det hele i færre øer (ca. 7) med nedgravede beholdere.
4. ”Kombi”: Noget over og noget under jorden.
- Mht. placering af øer kan vi evt. spørge folk om ”deres daglige gang”, så vi kan placere øerne
rigtigt.
- Kommunalbestyrelsen skal beslutte til november, hvilke affaldsløsninger vi skal kunne vælge
imellem i Albertslund. Umiddelbart derefter (slut november) arrangerer vi en workshop, for at få
diskuteret og udviklet den løsning der er bedst for os.
- Efter sommerferien begynder vi for alvor på debatten og opreklameringen af workshop på
hjemmeside, facebook, digital beboerdemokrati og Hyldeposten.
3. GMU information
- Lige nu handler det meget om informationen i fht det nye affaldssystem.
- Janne tænker/arbejder videre i fht. facebook.
4. Delebil
- Artikel i Hyldeposten (Povl)
5. Græskar
- Janne kæmper mod vejrguderne, men er ved godt mod…
6. Nytårskur
- Janne og Sif kommer med et udspil
7. Udluftningsfolder
- Povl kommer med et forslag til revision af folderen.
8. Digital beboerdemokrati
- Vi skal have materiale klar den 15.8.
- Vi byder i første omgang ind med to ting. Dels forslag til ny Agendaplan (Povl) og dels nyt
affaldssystem (Povl og Helene).
- Sif får konkretiseret, hvad det er, vi kan med og skal levere til Digital beboerdemokrati.
9. Næste møde
- Tirsdag den 24.6. kl. 8.00. Det handler især om det nye affaldssystem og den nye Agendaplan.
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