
Referat fra GMU-Drift-møde den 9.4. – mødet var særligt om ny renovationsordning, som vi skal til 

at tænke over, hvordan skal indrettes med bio-fraktion mm. Det bliver lidt af en udfordring! Den 

kommer vi til at tænke og snakke meget om i den kommende tid! Men der var også meget andet 

stort og småt: 

  

Tilstede: Michael J., Michail K., Helene og Povl 

  

- Beboermødet besluttede, at vi skal have grønne skurtage. Nu skal MJE have udarbejdet et 

konkret-udførelses-beslutningsgrundlag til beboermødet den 26.5. 

- 1-rumsboligernes el-forbrug er samlet set ikke faldet specielt, og et par steder er den steget. Der 

er derfor ikke basis for at nedsætte el-betalingen for 1-rumsene endnu. GMU kigger på, om 

elsparekampagnen skal følges op. 

- Urintoiletterne skal have deres periodiske rensning. KU henter urinen i tankene torsdag den 10.4. 

Driften finder dato og varsler. Efter Påske skal elektrikkeren gennemgå systemet, da det ikke er 

muligt at pumpe over i de to tomme tanke.  

- Der skal bestilles et læs kompost. 

- Den ene af bio-containerne opstilles i Slipperne (Store Torv 1), så dem der er med i bio-

indsamlingen, ikke får så langt at gå.  

- Papir og glascontainerne er nogen gange overfyldt. Så falder noget af de ud på “gulvet” i skuret, 

og renovatøren samler det ikke op. Det er noget rod. 

- På genbrugsgården skal brød- og mælkekasser afhentes. Olietønderene må kommer i 

cykelhjørnet, så de kan kan komme med stort metal. Der skal bestilles tømning af elektronik. 

- Batteriboksene i skurene bliver tømt hver uge. Det fungerer fint. Boksen ved Snorrestræde er 

ikke altid lukket godt nok, så batterierne falder ud gennem bunden. 

- Solcelleprojektet er på standby, fordi Carsten Larsen stopper i Bo-Vest. Så må vi se, hvornår det 

kan genoptages. 

- Driften har haft møde med kommunen (Sif) om belysningen, efter at kommunen har købt det af 

DONG. Det er nok ikke lige vores belysningsanlæg, der står først for tur til en renovering. 

- Nogle af containerne i øerne er ofte overfyldte om mandagen. Der er to spor: 1. De belastede 

tømmes fredag og mandag i stedet for torsdag og mandag. 2. Beboerne ændrer adfærd og 

kommer ikke pap eller storskrald i, og de går til næste ø hvis containeren er fuld. Driften tænker 

over det første spor. GMU over det andet. 

- Høker 2 kører bedre, men ikke helt stabilt. Forhåbentlig kommer det til det, men vi er nødt til at 

overveje, at koble huset på fjernvarmen igen. Povl griber fat i sagen over for de rette og Driften / 

Bo-Vest afklarer i fht. varsling af energiudgiften. 

- Driften kan godt fjerne de sidste bunker af gren-træ-afklip ved beboerhaverne. 

- Tårngruppen har møde om kommende aktiviteter ved Tårnet torsdag den 10.4. MJE kontakter 

Peter om føringsvej til ledning. 

- Og så var der det nye affaldssystem. I Albertslund skal vi i 2018 op på en sorteringsprocent af 

dagrenovationen på 50 % - i dag er den på 19%! Det kan kun nås ved bl.a. at få en bio fraktion (30-

40% af vores affald er bio). Men hvordan gør vi det i Hyldespjældet? Og skal vi have 

samlefraktioner med pap-papir-plastfolie og glas-metal-hårdplast, som sorteres centralt, eller skal 

vi have kildesortering i hver fraktion adskilt? Skal vi har nedgravede beholdere til nogen 

fraktioner? Skal vi have større øer? Skal ø-skurene bibeholdes eller skal de ændre indhold? Hvor 

langt kan vi få folk til at gå med affaldet? Spørgsmål er der nok af! GMU skal igang med 



diskussionen på det næste møde. Situationen er, at kommunalbestyrelsen i november skal 

beslutte sig for, hvilke fraktioner der skal sorteres i og til dels hvordan, fordi det skal i udbud for en 

kommende 5-årig kontraktperiode med en renovatør. Derfor skal vi blive skarpe på, hvad vi vil, og 

håndtere de budgetmæssige udfordringer det giver. 

  

Ref. Povl M. 

 


