Referat fra Drift-GMUmøde med Jens Granholm fra renovationen
den 27.2.
Tilstede: Michael Jensen, Michael Kassow, Jens Granholm, Helene Eskildsen og Povl Markussen
(ref.)
Bio affald
- Der er 11 husstande plus cafeen, der pt. har meldt sig til at indsamle/aflevere bioaffald til central
forgasning. Baunegården og Lange Eng er også interesseret i at være med.
- Der er mulighed for majsposer og papirsposer. Vi kan prøve begge af.
- Der opstilles en (eller to) containere i fraktions-trekanten ved Genbrugsgården og en ved cafeen.
Jens har formentlig brugbare containere stående, som vi kan afhente.
- Driften opsætter LED-belysning i trekanten.
- GMU / ACA udarbejder informationsmateriale til beboerne og cafeen.
- Det vil være godt, hvis vi i starten kan have ugetømning. Senere kan vi måske overgå til 14 dage –
i hvert fald i den kolde tid.
- Jens har nogle ”køkken-pose-stativer” på materialegården og Helene undersøger poser, som
Michael K. indkøber, så vi kan give folk en ”startpakke”.
- Projektet går (om muligt) i gang medio marts.
- Baggrunden for projektet er bl.a. at kommunen og Green Cities har et mål om, at 30 % af det
brændbare affald skal ud af forbrændingen.
Batteriboksen
- Der er opsat en batteri-indsamlings-boks på øen ved Tingstræderne. Vi har ikke opreklameret den
og derfor heller ikke så mange erfaringer med den, men vi tror på den, og Jens skaffer yderligere 22
bokse, som Driften sætter op i affaldsøerne. På den måde kan vi forhåbentlig få mange flere
batterier og småt elektronik ud af restaffaldet. GMU informerer beboerne.
Nye indsamlingsforsøg af blandede fraktioner
- Forsøget gennemføres i Galgebakken, da deres affaldsøer er bedre egnede., så vi blander os uden
om – i første omgang.
Ny træ-fraktion (træ til spånplader)
- Det springende punkt, er at kunne komme af med træet til spånpladeproduktion.
Vestforbrændingen har et opsamlingssted i Frederikssund, men mangler behandlingskapacitet. I
Jylland er der ikke mere kapacitet. Næstved snakker om at lave en ny behandlingsvirksomhed, og
der er i Sverige. ACA undersøger.
Nyt affalds-takst-system
- Forvaltningen og Brugergruppen diskuterer nyt forenklet takstsystem for affald. Vanskeligheden
består i at gøre det enkelt samtidig med, at vi sikrer, at boligområderne ikke betaler to gange (eks.
metal på Genbrugsgården og den kommunale ordning) og at gøre taksterne differentierede, så der er
en motivation til at sortere så godt som mulig.
I de følgende punkter deltog Jens ikke
Overdækning af elektronik
- Vi har nu fået de nye genbrugs-plast-tagplader hjem så Ole og Bjarne kan komme videre.

100 tons haveaffald
- I 2012 havde vi 100 ton jord- og haveaffald. Det er frygtelig meget, men svært at gøre noget ved.
Det ville dog være godt, hvis folk lagde færre fliser… Vi tænker…
Tårnet
- Der er fælles beboermøde med Galgebakken den 27.2.
Høker 2
- Varmeanlægget vil snart blive bygget om. Hvis ikke det kommer til at virke efter et halvt år, må
tiden være kommet til at gå over til fjernvarme igen.
Suder 4
- Renoveringen er i fuld gang!! :o)
- Cowi er adviceret, så de kan komme og kigge på alle de elementer, der er skåret op.
Andet
- Cafeen arbejder med at få wc-papir af gamle mælkekartonner.
- Driften er blevet tilbudt borde-bænke-sæt af 100 % genbrugsplast.
- Der mangler skilte både i Kompostgården og Genbrugsgården. Michael K. har fået www.adressen
på, hvor de kan printes fra. Hvis der er problemer, siger han til.

