
Referat fra GMU-mødet torsdag den 12.5.2016 
 
Tilstede: Sif, Jens, Helene og Povl 
  
Inden vi gik til hovedpunktet, nyt affaldssystem, klarede vi hurtigt alt det andet: 
  
- Elsparekampagne: Agenda Centerets konkurrence er afsluttet og der har været et godt 
engagement blandt de deltagende. Der har været artikler i HP, og Signe fra ACA har lavet et forslag 
til el-besparelses-tommelfinger-regel-folder, som vi tilpasser, layouter og omdeler. Årstiden er ikke 
til de store el-spare kampagner, så stiller el på standby og fokuserer på affald. 
  
- Vand: Der har været henvendelser til ejendomskontoret om store vandregninger. I forbindelse 
med renoveringen, rejser vi spørgsmålet om installationer og målere. 
  
- Affaldsindsamling: 20 deltog på DN’s nationale indsamlings dag. Det var mange og vi nåede hele 
Junglestien. GMU er i gang med at forlænge stien, og det bliver vores gave til Hyldespjældets 40 
års jubilæum, at man kan gå hele vejen rundt. 
  
- Handleplanen: Gennemgået punkt for punkt og vi er godt med. 
  
- Nyt affaldssystem: 

 
* Der er en proces i gang med rådgiver (og Jesper og Helene og Povl), om at få materialet klar til 
byggetilladelse. Det er ikke helt let alle de syv steder, vi skal have nye affaldsøer (rør i jorden, 
brandeveje...). Materialet skal være klart til den 2.6., hvor vi har møde med kommunen. 
Producenten har problemer med at nå, at kunne producere nedgravede beholdere nok til hele 
Albertslund inden den 1.10., hvor det nye affaldssystem træder i kraft, fordi Bo-Vest afdelingerne 
generelt er sent på den. Vi prøver og ønsker og kører dog efter, at Hyldespjældet bliver klar til den 
1.10.  
 
* Vores store opgave er i første omgang at få sat fokus på indendørs sortering. Vi udstiller Agenda 
Centerets demo-skabe til jubilæumsfesten den 27.8., på Genbrugsgården den 28.8. (hvor vi håber 
Laila, Grethe og Morten vil være behjælpelige), i Cafeen den 30.8. og den 1.9. (OBS andre datoer 

end vi aftalte, men skabene er udlånt til anden side på de oprindelige datoer! P.M.) 
Den 27. holder pigerne åben køkkenskab kl. 13.30–14 og dregnene kl. 15-16. 
På baggrund af erfaringerne med de køkkener, vi har fået indrettet i Hyldespjældet til 
affaldssortering, laver Helene en folder som omdeles og formidles via FB, WWW og HP. Uddeles 
ugen før jubilæet. 
Som de fantastiske kommunikatorer de er, laver Sif og Helene en film til Youtube – og den glæder 

vi os alle til at se  
 
* Vores næste store opgave efter det, er at forklare, hvad der skal sorteres i hvad. Det kan vi bl.a. 
demonstrere på Genbrugsgården. 
 



* Til de nye affaldsøer, skal vi have lavet et korps af ambassadører. De skal holde øje med øerne, 
registrere hvad der er godt og skidt, i givet fald mase plast ned, hvis plasten ikke er tungt nok til at 
“åbne” posen, se om folk stiller noget ved siden af beholderne, og i det hele taget opsamle 
erfaringer og problemstillinger, så vi kan få hånderet dem – og så skal de samles efter behov, så de 
kan udveksle og sikre at vi får tilrettet systemet og informeret, så alt fungerer optimalt. Ved Øerne 
giver det mening at opstille opslagstavler, hvor også ambassadørernes kontaktoplysninger kan stå 
(Sif tager det med i AB). Hvad siger I klunserer, hvem vil gerne være ambassadør!? 
  
- Hyldeposten 1.7:  Se sorteringsskabe, der kommer en folder, hvordan sortere, ambassadører... 
  
- Næste møde: tirsdag den 14.6. kl. 8.00. 
  
Ref. Povl 
 


