Karlemoseparken Sorterer

Evaluering af projekt m. kommunikation om affaldssortering i Karlemoseparken

Logbog:
25.6 2015: Indledende møde i styregruppen
Projektet indledtes med et møde i styregruppen, hvor de overordnede linjer og idéer blev
drøftet. Til stede var
Bendt Skodborg, Køge Kommune
Niels Bannergaard og Thomas Fredskov, Boligselskab Sjælland
Henrik Lerdorf, Det Grønne Hus
Jens Tornqvist, formand for afdelingsbestyrelsen, og to menige bestyrelsesmedlemmer
Lone Misfeldt og Asger Ebdrup, KATZENMARK
Formålet med mødet var at få et overblik over affaldssituationen i Karlemoseparken og at
etablere et fælles ejerskab til projektet. Dagsordenen for mødet var således meget åben,
og mødet havde karakter af en rundbordsdiskusion, hvor alle havde mulighed for at byde
ind med idéer, forslag og kommentarer. På mødet blev styregruppen desuden informeret
om den indledende affaldsanalyse, som blev foretaget af ECONET, og som afdækkede
mængderne af genanvendeligt affald i molokken til dagrenovation. Ved projektets
afslutning foretages endnu en måling, så en “før og efter”-analyse kan anskueliggøre de
forhåbentligt ændrede mønstre i affaldssorteringen.
Styregruppen besluttede desuden at nedsætte en projektgruppe bestående af Niels og
Thomas fra boligselskabet, Henrik fra Det Grønne Hus og projektleder Asger fra
KATZENMARK. Projektgruppen står for den “daglige drift” af projektet, træffer beslutninger
i forhold til tiltag og events og inddrager styregruppen, når det er nødvendigt. Projektejer
Bendt Skodborg, Køge Kommune, holdes løbende informeret, hver gang projektgruppen
vedtager nye tiltag, og når projektet bevæger sig i nye retninger.
2.7 2015: Opstatsmøde i projektgruppen
En uge efter det indledende møde i styregruppen mødtes projektgruppen for første gang
for at drøfte det videre forløb. Idéer og forslag fra styregruppemødets brainstorm blev
samlet til en mere konkret handlingsplan, økonomien blev drøftet og forventninger og
arbejdsdeling blev afstemt.
Ved mødet blev det besluttet:
• at bruge Karlemoseparkens mange klubber og foreninger som platform for en mere
direkte dialog med beboerne om affald.
• at gøre klub-formænd og -ansvarlige til ambassadører for projektet.
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• at få Køges boligsociale fællessekretariat, der administrerer den boligsociale
helhedsplan for bl.a. Karlemoseparken, med i projektet, for på den måde at nå ud til
beboergrupper med anden etnisk baggrund.
• at bruge Helhedsplanens morgenmads-cafe som platform for information.
• at gøre en særlig indsats ift. børn/unge.
• at gøre en særlig indsats ift. kvinder med indvandrerbaggrund.
• at lave en event ifm. åbningen af molokker til plast og metal.
16.9 2015: Indledende dialog med Helhedsplanen
Det første møde med boligsocialt fællessekretariat Helhedsplanen havde til formål at
afdække mulighederne for eventuelle samarbejder imellem affaldsprojektet og
Helhedsplanen.
Til stede på mødet var boligsocial medarbejder Goran Fazlinovic, børne- og
ungekoordinator Pia Mckee samt Lone Misfeldt og Asger Ebdrup fra KATZENMARK.
Et af Helhedsplanens helt klare hovedområder er trivslen hos børn, unge og familier, og på
dette område viste der sig hurtigt at være en lang række muligheder for samarbejde
mellem Helhedsplanen og affaldsprojektet. Helhedsplanen havde bl.a. fået bevilget midler
til at igangsætte et projekt med lommepenge-jobbere, hvor unge i området kan tjene lidt
lommepenge ved at påtage sig forskellige opgaver. Det blev besluttet at koble
lommepenge-projektet med affalds-kampagnen og oprette en lokal miljøpatrulje bestående
af unge Karlemose-beboere under 18 år, som kunne fungere som ambassadører for den
gode sortering og udføre forskellige affaldsrelaterede opgaver.
Desuden blev det besluttet at afvikle en række video-workshops for unge i området og
inddrage de unge i at skabe en serie YouTube-film om affald og sortering i
Karlemoseparken. Dette for yderligere at skærpe indsatsen ift. unge og for at give de
unge medejerskab til et produkt, som de kunne være stolte over, og som kunne deles med
venner og familie. Ved det indledende styregruppemøde blev det nævnt, at det ofte er
børn og unge, der går ned med affaldet, og idéen med den målrettede indsats ift. børn og
unge var at gøre de unge til ambassadører og via dem at påvirke hele familien til at sortere
deres affald bedre.
Ved mødet med Helhedsplanen blev det desuden besluttet at lave et særligt arrangement
for kvinder med anden etnisk baggrund - dette med udgangspunkt i den erfaring, at denne
målgruppe kan være vanskelig at nå. Mulighederne for en kvindetur til genbrugspladsen,
sorteringsanlægget og forbrændingen blev drøftet, og det blev besluttet at arbejde videre
med idéen.
16.9 2015: Møde med klub-formænd om sortering i Karlemoseparken
Den oprindelige idé med projektet var at forsøge at kommunikere affald på en ny måde og
bruge de eksisterende netværk i foreningen som platform for udbredelsen af budskaberne.
Det var derfor oplagt at tage fat i de mange klubber og foreninger, som allerede var
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etableret, og som mange af Karlemoseparkens beboere er medlemmer af. Derfor blev alle
formænd og kontaktpersoner fra Karlemoseparkens klubber inviteret til et dialogmøde,
hvor tre overordnede arbejdsspørgsmål blev drøftet:
• Hvad er de største udfordringer ved affaldssortering?
• Hvordan får vi bedst muligt budskaberne ud til alle i området?
• Sortering hjemme og ude - er mulighederne gode nok?”
Tilstede var Bendt Skodborg, Køge Kommune, Lone Misfeldt og Asger Ebdrup,
KATZENMARK, samt formænd for følgende klubber i Karlemoseparken:
Pensionistklubben, akvarieklubben, dartklubben, hobbyklubben, billardklubben,
modeljernbaneklubben og motionscenteret.
Ved mødet blev det foreslået at bruge Klubbernes Dag til at fortælle om affaldssortering,
komme i dialog med beboerne og præsentere resultaterne af den indledende
affaldsanalyse for Karlemoseparken. Klubbernes Dag er en årlig festdag, hvor alle
Karlemoseparkens klubber og foreninger holder åbent hus og byder på noget at spise og
drikke. Typisk er det en dag, hvor rigtig mange af Karlemoseparkens beboere går en tur i
området, besøger de forskellige klubber og mødes på kryds og tværs af interesser og
alder. Derfor var dagen også en oplagt lejlighed til i en afslappet og uhøjtidelig
sammenhæng at få affald på dagsordenen og møde folk i en situation, hvor de alligevel
var samlet om noget andet.
De øvrige konklusioner fra mødet med klub-formændende er samlet herunder:
Udfordringer:
• Pladsproblemer i lejlighederne - små køkkener
• Nye vaner - hvordan?
• Affald i opgange og på altaner
• Storskrald ved siden af molokkerne - dovenskab!
Forslag til tiltag:
• Tips til sortering i et lille køkken
• Incitament: Øg beboernes incitament ved at fortælle dem, hvad der sker med
affaldet, når de sorterer det fra. På den måde øges sandsynligheden for, at de
kan se en mening i at ulejlige sig med at sortere
• Tydeligere afmærkning af molokker
• Trinbræt til børn, så de kan nå op til låget
Kommunikation:
• Brug alle kanaler: Foldere, plakater i opgange/infoskabe/vaskeri, kanal 26
(Karlemoseparkens interne tv-kanal), SMS-service, Klubbernes Dag,
Helhedsplanens morgenmadscafé.
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11.10 2015: Klubbernes Dag
Med udgangspunkt i ønsker og forslag fra mødet med klubformændende blev der forud for
Klubbernes Dag produceret tre roll-ups med information og info-grafik om
Karlemoseparkens affald. To roll-ups om de to nye fraktioner metal og plast, og om
hvordan de genanvendes, og én roll-up med statistik fra den indledende affaldsanalyse.
Til at ledsage de tre roll-ups entrerede Det Grønne Hus med to “inspirationskasser” med
eksempler på affaldsemner, som kan sorteres til hhv. metal og plast - dette for at give et
indblik i, hvor mange forskellige affaldstyper, som rent faktisk kan udsorteres til plast og
metal og samtidigt også for at have et udgangspunkt for dialogen om sortering. Således
blev der etableret en lille, mobil infostand, som kunne rykkes rundt i området i takt med, at
beboerne bevægede sig rundt til de forskellige klubber i Karlemoseparken.
Infostanden var bemandet af Anne Bisgaard og Asger Ebdrup, KATZENMARK, og Henrik
Leerdorf, Det Grønne Hus.
Den mobile infostand indledte dagen i pensionistklubben, som er den klub i
Karlemoseparken med flest medlemmer og de største lokaler, og hvor der ofte er et højt
besøgstal på Klubbernes Dag. Her fortalte de tre repræsentanter for affaldsprojektet de
fremmødte om affaldsanalysen, om metallets og plastens vej til genanvendelse og om
sorteringen af de nye fraktioner. Herfra flyttede infostanden videre til hobbyklubben og
derefter videre til motionscenteret, akvarieklubben og modeljernbaneklubben.
I alt blev der på dagen etableret kontakt med mellem 50 og 100 beboere, hvoraf nogle
følgeligt vare mere engagerede end andre. Især informationen om de store mængder
genanvendeligt affald i dagrenovationen gjorde stort indtryk på beboerne, og mange fandt
det meget interessant at høre, hvad dette affald kunne være blevet til, hvis det var blevet
sorteret rigtigt. Desuden gav de to kasser med eksempler på metal- og plastaffald
anledning til mange aha-oplevelser og frugtbare samtaler om genanvendelse og sortering.
Mange beboere gav således udtryk for, at de havde haft en god oplevelse ved
infostanden, og at de havde lært noget nyt.
28.10 2015: Statusmøde i projektgruppen
Ved projektgruppemødet d. 28.10 blev input fra mødet med klubformændene og
erfaringerne fra Klubbernes Dag drøftet, og der blev udarbejdet en plan for det videre
forløb.
Følgende tiltag blev besluttet:
• Event ifm. åbning af molokker til plast og metal (kaffe og kage, indvielse v/
udvalgsformand for Teknik og Miljø, skattejagt for børn i området).
• Plakater med info om åbningen til info-skabe, vaskeri og beboerhus.
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• Sorterings-kit til klubberne bestående af beholdere (dropbuckets), klistermærker og
plakater med sorteringsvejledninger, så beboerne ikke kun sorterer hjemme, men også
de andre steder i boligforeningen, hvor de færdes.
• Ny tydeligere skiltning på molokker til genanvendelige fraktioner (fotografierne på de
gamle skilte var små og vanskelige at skelne fra hinanden).
• Nyt grafisk udtryk med ikoner/affaldsmaskotter i stedet for fotos.
• Ny husstandsomdelt sorteringsvejledning med info om de nye fraktioner.
• Oplæg i Helhedsplanens morgenmadscafé med fokus på sorteringen indendørs og
udfordringerne med plads i de små køkkener.
• Opstart af projekt Lommepenge-jobbere i samarbejde med Helhedsplanen.
• Feedback på sortering: Midtvejs-vejning ved første tømning af de nyåbnede molokker.
Resultatet kommunikeres ud til beboerne på plakat med infografik.

28.11 2015: Åbning af molokker til plast og metal
I forbindelse med åbningen af molokkerne til plast og metal blev der planlagt en
indvielsesevent i beboerhuset lørdag d. 28.11 kl. 13-15. Karlemoseparken og Køge
Kommune bød på kaffe, lagkage, sodavand og skattejagt for børn. Alle beboere blev
inviteret via invitationer i postkasserne, opslag i opgangene og på Karlemoseparkens
interne tv-kanal. Udvalgsformand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune, Mette
Jorsø, mødte op til en snak med beboerne og forestod også den officielle indvielse ved at
kaste det første affald i de to nyåbnede molokker.
Eventen blev imidlertid ikke nogen udelt succes, idet fremmødet var meget begrænset.
Boligselskabet estimerede, at omkring 100 beboere ville møde op, men på dagen kom der
kun omkring 15. Efterfølgende blev åbningseventen evalueret internt af KATZENMARK og
Køge Kommune, og det blev konkluderet, at følgende faktorer kan have haft indflydelse på
det ringe fremmøde:
• Vejret: Kold novemberdag med silende regn hele dagen.
• Konkurrence med andre events: Om søndagen var der juletræstænding i
boligselskabet med hygge og aktiviteter for børn, hvilket affaldsprojektet ikke var
bekendt med.
• Sen udmelding: Boligselskabet sendte invitationerne til eventen tre dage før selve
eventen, og det var for kort varsel.
• Anledningen: Erfaringer fra lignende projekter viser, at det er vanskeligt at samle
folk om events, der udelukkende handler om affald. Emnet er ikke i sig selv
tillokkende nok til at få folk til at møde op.Man kunne med fordel have koblet
åbningen på en anden anledning, hvor folk alligevel er samlet. Fx kunne åbningen
være flettet sammen med juletræstændingen dagen efter.
14.1 2016: Morgenmadscafeen: Oplæg om affaldssortering
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Efter aftale med projektgruppen og med boligsocial medarbejder Goran Fazlinovic
entrerede affaldsprojektet med et oplæg i morgenmadscaféen, som afholdes hver-anden
torsdag i beboerhuset fra kl. 9. Morgenmadscaféen er et beboerdrevet initiativ, som er
startet af Helhedsplanen, og hvor alle beboere i Karlemoseparken er velkomne.
Grundet tidspunktet på dagen er brugerne primært beboere uden tilknytning til
arbejdsmarkedet - især pensionister, men også en hel del kvinder med anden kulturel
baggrund end dansk og med varierende danskkundskaber. Af denne grund var
morgenmadscafeen en oplagt mulighed for at komme i dialog med nogle af de beboere,
som der ikke tidligere var opnået kontakt med, og som var beskrevet som særlige
målgrupper i projektbeskrivelsen.
Oplægget blev afviklet af Asger Ebdrup, KATZENMARK, og tog udgangspunkt i de samme
materialer som på Klubbernes Dag. De tre roll-ups blev genbrugt, og pointerne om de
store mængder genanvendelige affald i dagrenovationen fungerede endnu en gang som
udgangspunkt for samtalen. Oplægget i morgenmadscaféen havde desuden det formål at
starte en dialog om den indendørs sortering, og om de udfordringer der kan være, når man
skal sortere i seks fraktioner i et lille køkken. De fremmødte blev opfordret til at fortælle
om, hvordan de selv håndterede sorteringen for på den måde at lade dem inspirere
hinanden og bringe dem til at diskutere sig frem til de bedste løsninger. Det kom der en fin
dialog ud af med mange gode input og en generel forståelse af, at den bedste løsning er
den, man selv skræddersyr, så den kan fungere i ens ejet hjem.
I alt mødte ca. 20 morgenmadsgæster op, hvoraf ca. halvdelen var gengangere fra
Klubbernes Dag.
Efter mødet blev det besluttet at gentage succesen med et nyt besøg ved projektets
afslutning med tilsvarende præsentation af resultaterne af den afsluttende efter-måling på
mængderne af genanvendeligt affald i dagrenovationen.
18.2 2016: Møde med Helhedsplanen omkring video-workshops
Afholdelse af et kort møde om afviklingen af videoworkshops for unge i Karlemoseparken.
I mødet deltog Helhedsplanens Kommunikations- og projektmedarbejder Lasse Rune
Hansen, projektleder Asger Ebdrup og antropolog Mads Elmquist, begge fra
KATZENMARK. Det blev besluttet at afholde fire workshops i perioden fra d. 9/3 til d. 20/4,
hvor de unge præsenteres for en række konkrete opgaver ifm. affald og sortering. Fx korte
præsentationer af molok- og sorteringssystemerne i området, interviews med beboere og
medarbejdere og historier om, hvad der sker med affaldet.
18.2 2016: Møde med lommepenge-drengene
Helhedsplanen havde påtaget sig opgaven at finde en gruppe unge fra Karlemoseparken,
som kunne tænke sig at få et lille lommepengejob. I alt blev seks drenge rekrutteret - alle
med forskellige kulturelle baggrunde, så Affaldspatruljen repræsenterede mangfoldigheden
i Karlemoseparkens beboersammensætning. Drengene blev udstyret med gule veste med
“Affaldspatruljen Karlemoseparken”-logo og fik en generel introduktion til projektet og til
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deres kommende funktion som ambassadører og rollemodeller. Det blev besluttet at
oprette en lukket Facebook-gruppe for patruljen, hvor al kommunikation om arbejdstider,
opgaver og eventuelle spørgsmål kunne foregå.
24.2 2016: Møde ang. lommepenge-drengenes opgaver
Afholdelse af et kort møde om affaldspatruljens arbejdsopgaver. Til stede var Asger
Ebdrup, KATZENMARK, Niels Bannergaard, Boligselskab Sjælland og Özcan Tecer,
boligsocial medarbejder, Helhedsplanen.
Det blev besluttet, at Affaldspatruljens første opgave skulle være at tage hånd om det
problem, som også blev italesat på mødet med klubformændene; nemlig udfordringerne
med affald i opgangene. Drengene ville blive bedt om at gå ind i alle opgange og hente de
affaldsposer og løse stykker affald, som måtte ligge foran hoveddørene og bringe det ned i
molokkerne. Det blev desuden besluttet at producere et hængeskilt, som drengene kunne
hænge på døren de steder, hvor de havde taget affald med. Budskabet på hængeskiltet
skulle være imødekommende og gøre opmærksom på, at Affaldspatruljens tjans var en
ekstraordinær service, at det fremover igen ville være beboernes eget ansvar at gå ned
med affaldet, og at affald i opgangene er imod brandreglementet. Hængeskiltet skulle
desuden indeholde en påmindelse til beboerne om at bruge de nyligt åbnede molokker til
plast og metal.
På mødet blev det også drøftet, at Affaldspatruljen kunne assistere med forefaldene
opgaver i de to storskraldsgårde, som er åbne to gange om ugen, og at det fremover var
op til Boligselskabet og Helhedsplanen at samarbejde om drengenes opgaver.
Endeligt blev det også vedtaget at lave et opslag til Karlemoseparkens info-skabe om
Affaldspatruljens arbejde, så alle beboere var informerede om projektet.
3.3 2016: Opstart på projekt lommepenge-drenge
Affaldspatruljens første arbejdsdag.
9.3 2016: Videoworkshop 1
Via Helhedsplanens netværk og Facebook-sider blev alle Karlemoseparkens unge i
alderen 13-18 inviteret til at deltage i de fire videoworkshops. I opslagene blev der slået
på, at de unge kunne lære at lave film på deres smartphones, være med til at lave en
YouTube-video om afflad i Karlemoseparken og deltage i konkurrencen om biografbilletter.
Alle fire workshops blev kørt af Mads Elmquist og Asger Ebdrup, KATZENMARK, afviklet
fra kl. 16-18 og afsluttet med pizza sammen med de fremmødte. Konceptet gik ud på at
inddrage de unge i at skabe en fortælling om affaldssortering og give de unge ejerskab til
filmprojektet, så de med stolthed kunne dele fimene på de sociale medier.
Til den første workshop mødte 11 unge op - alle drenge. Heraf var ca. halvdelen fra
Affaldspatruljen, hvis medlemmer var blevet opfordret til at deltage. De fire workshops var
7 af 11

tænkt som et sammenhængende forløb, og de følgende gange mødte mellem otte og ti
drenge op.
Forløbet startede med en kort introduktion til affald og sortering i Karlemoseparken og et
lynkursus i brug af smartphones som kamera. Herefter blev de unge delt op i grupper og
sendt ud på den første opgave: En hurtig interview-øvelse, hvor drengene blev bedt om at
sige, hvad de forskellige affaldstyper hedder på deres modersmål.
Herefter lød opgaven på at gå ud i området og finde et eksempel på hver af de fem
affaldstyper: Glas, metal, plast, papir og pap, præsentere molokkerne og filme, hvordan
affaldet blev sorteret korrekt i molokkerne.
Dagen blev afsluttet med pizza, mens optagelserne blev lagt over på en computer til
videre efterbehandling.

16.3 2016: Videoworkshop 2
Dagen blev startet med at se de bedste klip fra gangen inden - dette som udgangspunkt
for at få en snak om, hvad der fungerede godt, og hvad der kunne have været bedre.
Herefter blev drengene introduceret til dagens opgave, som gik ud på at lave interviews
med beboere og ansatte i boligselskabet. Forud for dagen var der lavet aftaler med en
ejendomsfunktionær, en beboer og formanden for afdelingsbestyrelsen, som stillede op til
interviews. Derudover blev drengene opfordret til at opsøge tilfældige beboere i området
til små voxpop-interviews. Drengene blev inddelt i grupper - én gruppe pr. oplinet
interviewperson - og fik udleveret et ark med allerede formulerede spørgsmål, men de fik
også til opgave at skrive deres egne tre spørgsmål til deres interviewperson.
Efter de overståede interviews fik drengene en hjemmeopgave til gangen efter. De skulle
alle lave aftale med et familiemedlem, som de kunne interviewe i vedkommenes ejet hjem.
30.3 2016: Videoworkshop 3
Dagen indledtes igen med at gennemse nogle udvalgte klip fra gangen før og en
evaluering af produktet. Herefter blev drengene sendt ud på dagens opgave, som bestod i
at interviewe familiemedlemmer om deres affaldssortering.
Det viste sig dog, at drengene fandt det meget grænseoverskridende at interviewe deres
egne familier. De havde heller ikke lyst til filme i deres egne hjem. Derfor havde kun én af
deltagerne løst hjemmeopgaven og lavet en aftale.
På dagen blev der derfor formuleret et par alternative opgaver, som bl.a. gik ud på at
præsentere pap-containerne og undersøge, om de evt. indeholdt affald, som var sorteret
forkert.
Dagen blev igen afsluttet med pizza og overførsel af dagens optagelser.
20.4 2016: Videoworkshop afslutning
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Inden sidste workshop blev drengenes film klippet sammen i nogle små film over
forskellige temaer. Videoforløbet blev afsluttet med en fremvisning af de færdige film for
drengene, hvor de havde mulighed for at komme med eventuelle kommentarer til det
færdige produkt. Oprindeligt var idéen, at der skulle uddeles biografbilletter til dem, der
havde lavet det bedste interview og det bedste kameraarbejde, men efter forløbet blev det
vurderet, at alle havde gjort en overordentlig god indsats. Derfor blev det besluttet at
belønne alle drengene med biografbilletter for deres flotte indsats.
I alt blev der produceret 5 film:
• En film om sortering i Karlemoseparken
• En film om metalaffald
• En film om pap
• En film med interviews med beboere
• En film med interviews med formand og vicevært
Filmene blev herefter delt på Helhedsplanens forskellige Facebook-sider, og der blev
desuden sendt links ud via Karlemoseparkens interne SMS-service.
2.5 2016: Møde med antropologistuderende
Undervejs i projektet blev Det Grønne Hus kontaktet af en gruppe antropologi-studerende
fra Københavns Universitet, som havde brug for en case til en opgave i faget Anvendt
Antropologi. De blev anbefalet at kaste sig over Køges kommende udfordringer med
sortering, når kommunen i 2018 indfører udvidet sortering. De antropologi-studerende
kiggede specielt på, hvad Det Grønne Hus kan gøre for at informere og hjælpe borgerne til
mere og bedre sortering. I den forbindelse var de studerende meget interesserede i at
høre om det igangværende projekt i Karlemoseparken, og de bruget også boligområdet
som konkret case. Derfor mødtes Mads Elmquist og Asger Ebdrup, KATZENMARK, med
de studerende til en snak om tiltag og erfaringer fra projektet i Karlemoseparken. De
studerenes undersøgelser mundede ud i en rapport med en række anbefalinger til Det
Grønne Hus. Anbefalingerne kan bruges, når den udvidede sortering indføres i andre
etageejendomme i løbet af 2018.
Rapporten indeholder i alt 18 anbefalinger, hvoraf nogle er inspireret af affaldsprojektet i
Karlemoseparken, mens andre er nye. De mest centrale anbefalinger er listet her:
• Italesæt affald, så det ses som en ressource
• Sæt uddybende information op ved alle affaldscontainere
• Giv inspiration og hjælp til indendørs sorteringsløsninger i lejligheden
• Saml affaldscontainere ét sted
• Brug lokal vinkel som motivation
• Lav tilbagemeldingstiltag, der anerkender beboernes indsats og gør sortering til en
positiv social norm
• Tilknyt lommepengeprojekter som affaldspatruljen
• Brug børn som affaldsambassadører
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30.5 2016: Kvinde-tur til KARA/NOVEREN (aflyst!)
Fra begyndelsen af projektet havde kvinder med anden kulturel baggrund været italesat
som en særlig målgruppe, fordi erfaringer viser, at denne gruppe er særligt vanskelig at
nå. Dels kan der være sproglige udfordringer, og dels er denne gruppe svagt
repræsenteret ved de traditionelle sociale events, som fx Klubbernes Dag. Derfor var
projektets idé at arrangere en info-tur for denne gruppe med besøg på bl.a. en
genbrugsplads og forbrændingen i Roskilde.
I samarbejde med Helhedsplanen blev det dog besluttet at gøre turen til en udflugt for alle
interesserede kvinder i Karlemoseparken for på den måde at undgå at gøre en særlig
målgruppe til syndebukke. Afgrænsningen af kvinder med anden kulturel baggrund som
særlig målgruppe skete aldrig på baggrund af fordomme om, at denne gruppe skulle være
særligt dårlige til at sortere, men gik udelukkende på de kommunikative udfordringer. Men
for at undgå misforståelser blev kredsen udvidet til at omfatte alle kvinder i
Karlemoseparken, således at turen også fik et fællesskabsorienteret sigte.
Det viste sig imidlertid at være meget vanskeligt at få tilmeldinger nok - også selvom
Helhedsplanen sendte invitationer ud i de allerede eksisterende netværk med flere ugers
varsel. Derfor blev turen aflyst.
1.6 2016: Afsluttende møde med styregruppen
Ved projektets afslutning mødtes styregruppen igen til en sammenfatning og evaluering af
projektets forskellige nedslag og aktiviteter. På mødet deltog de samme personer som på
det indledende styregruppemøde og desuden også Goran Fazlinovic som repræsentant
for Helhedsplanen.
Foruden at gøre status over projektet diskutere mødedeltagerne, hvordan man bedst
muligt kunne fastholde de gode takter og fortsætte arbejdet med at forbedre sorteringen
efter projektets afslutning. På baggrund af denne snak og med inspiration fra de
antropologistuderendes anbefalinger blev det besluttet at søsætte følgende tre afsluttende
tiltag i Karlemoseparken:
• Mere information ved molokkerne: På gavlene af alle molok-rækker opsættes
uddybende informationstavler med visuelle sorteringsvejledninger bestående af
fotos af de forskellige affaldstyper, som kan sorteres i molokkerne.
• Tilbagemelding med resultater: Resultatet af den afsluttende affaldsanalyse
omsættes til simpel infografik og trykkes på en dørhænger, som placeres på alle
hoveddøre og omdeles af Affaldspatruljen.
• Afsluttende event i morgenmadscaféen: Projektet afsluttes endeligt med et nyt
besøg i morgenmadscaféen, hvor resultaterne fra den afsluttende affaldsanalyse
præsenteres, og hvor filmene, som blev produceret i samarbejde med unge i
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Karlemoseparken, også kan vises. Der gøres en ekstra insats for at informere om
arrangementet, for at få så mange beboere som muligt til at møde op.
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