
Opsamling fra GMU-mødet den 10.1.2017. 
 
Tilstede: Sif, Helene, Jens og Povl 
 
Status affaldsordning 
- Det går godt med den nye ordning. Der har været enkelte problemer med tømning, med Jesper står 
på nakken af Vestforbrændingen, når noget er galt, så det er fint. 
- Jesper har forhørt sig i Vestforbrændingen, om vi sorterer godt nok. De kan ikke specifikt sige 
noget om Hyldespjældet, men de lastbiler der kommer med vores affald, har omvendt heller ikke 
givet anledning til næserynker eller bemærkninger.   
- Bio-kampagne: Vi har haft indlæg på FB, HP, www og vi har husstandsomdelt en seddel, samt 
bundet en lamineret seddel på beholderlåg. Ved Genbrugsgården fiskede vi en plastpose op, tog 
billeder af den, og omdelte en seddel i lokalområdet (113 stk.). Desværre er der fortsat enkelte, der 
smider plastposer i madaffaldscontaineren. Derfor vil vi: 
* Udskifte den seddel vi har sat på beholderne. 
* Fremrykke uddelingen af nye bioposer, så det kan ske hurtigst muligt, sammen med en 
informationsskrivelse. 
* Overveje at stemme dørklokker for at høre folk om, hvordan det går, og om de har problemer med 
den nye affaldsordning. 
- Madbeholder behøver kun at blive tømt hver 14. dag. Det skal vi have undersøgt, om det er sat i 
værk. 
- Beskadigelse af remme i madaffaldsbeholderne: Vi er i tvivl om, hvor den endte. Skal undersøget. 
- Tur til bioanlæg: Både kommunen og Agenda Centeret arbejder på ture til biogasanlægget, så der 
skal nok blive en lejlighed. 
- Udvidelse af paphuller: Er sket. 
- Lys i øerne: Vi har ikke hørt nyt, og der er ikke sket noget synligt.  
- Ny sorteringsvejledning: Helene laver den. 
- Materiale til nye: De skal have biospand og –poser, vejledning og brevet med affaldsguiden fra 
kommunen. Helene tjekker op på det. Og så vil vi også gerne sikre os, at Nyindflytterudvalget er på. 
- Sortering og hylde i 1-rums: Vi har ikke hørt noget. 
- Salg af dobbeltstativ til køkkenskab opslået på FB: Der var ingen, der henvendte sig, for at købe et 
stativ, men nu har vi da tilbudt det. 
- Kontrolsortering: Vi vil gerne kontrolsortere rest-sækken ved Genbrugsgården i begyndelsen af 
februar (uge 6).  
- Genbrugsgården: Det er gået smertefrit med overgangen til den nye åbningstid. Gården er blevet 
nyindrettet. Klunserskuret har fået ny lås.  
- Vask af indkasthuller i de nedgravede: Sættes i gang af Driften. 
- Oprydning / fjernelse af de gamle skure og containere på Strædernes P-plads: Patrick har rykket på 
det :o) 
- Teksten på hjemmesiden er blevet opdateret. 
- Nytårskluns gav kun 40 poser. Aldrig har det været så få, men bebyggelsen var ryddet alligevel.  
 
Vinterbekæmpelse 
- Vi har sammen med Jesper haft møde med forhandler af nyt middel til vinterbekæmpelse. 
Produktet er ikke miljøskadeligt, og det er i væskeform. Det stiller krav til dosering og til 
udbringningsmateriel. Men det lyder overbevisende (også selvom det ikke er så godt som salt), og 
vi har fået et par dunke til afprøvning. Inden vi kaster os ud i investeringer, skal vi høre om andre 



boligområders erfaringer. Vi forestiller os, at det skal bruges i kombination med grus. Samlet set får 
vi så en bedre vinterbekæmpelse end i dag, og det gør jo absolut ikke noget.  
- Jens sender Jespers ”referat” fra mødet rundt til GMU. 
 
Status på Hyldespjældets deltagelse i Lighting Metropolis (LM) 
- Vi er nu blevet godkendt til at være et af demonstrationsstederne. Det handler om at skabe bedre 
lys i et boligområde i samarbejde med beboerne. Lyset skal bruges mere aktivt til at skabe liv, gøre 
det rart, og vores eksisterende skal skiftes til noget mere spændende. 
- Projektet hos os er et partnerskab mellem Dong, kommunen og flere søges. Aalborg Uni er også 
inde over.  
- Vi vil gerne have et møde med LM for at fastlægge konceptet lidt mere, inden vi inddrager 
beboerne, får lavet en gruppe og sat gang i en proces.  
 
Lysambassadør 
- Udebelysningen er ved at blive udskiftet i hele byen. Brugergruppen har nedsat en gruppe, der skal 
arbejde med det nye lys i boligområderne. I forlængelse af gruppen, opfordrer Brugergruppen til, at 
samtlige boligområder udnævner deres egen ”lysambassadør”, der kan repræsentere boligområdet 
og deltage efter behov. Povl tager tjansen som Hyldespjældets lysambassadør. 
 
El-delebil 
- Kommunen er ved at lave en ansøgning om et el-delebils-koncept, og de har spurgt, om vi vil være 
med.  
- Som udgangspunkt er vi sådan set positive, men kan ikke gennemskue det forhold, at oplandet 
skal være 50.000 indbyggere, og hvad det kommer til at betyde for os. Vi synes også, at Albertslund 
Delebil skal ind over. 
 
Handleplan 
- Udsat til næste møde. 
- Vi skal have tjekket op på, om den vedtagne Handleplan ligger på nettet. 
 
Andet 
- Affaldsindsamling den 2.4.: Jens tager det op i UAU, om de vil være med. 
- Skimmel: Der bliver lige nu samlet dokumentation i fht. Helhedsplanen. 
- 10 % mere natur: UAU diskuterer onsdag aften, hvordan vi kan få mere natur i Hyldespjældet. Det 
kan være ved at udskifte noget af beplantningen, så der bliver mere for fugle, det kan være nye 
træer og etablering af en brændemur. 
- Næste GMU-møde tirsdag den 21.2. kl. 8.00 på afdelingskontoret. 
 
Med venlig hilsen 
Povl Markussen 
 


