Papcontainer på Forsamlingshusets parkeringsplads
Kære beboer i Herstedøster
Albertslund kommune har fået penge af Miljøministeriet til et projekt, der skal afprøve
nedgravede papcontainere i to ejerboligområder. Grundejerforeningen har sagt ja til at
Herstedøster bliver det ene forsøgsområde, og Forsamlingshuset har givet tilladelse til, at
papcontaineren bliver placeret på Forsamlingshusets parkeringsplads. Det betyder, at der i
løbet af april er blevet gravet en papcontainer ned, og at den fra juni og et halvt år frem, vil
være det sted, hvor beboerne i Herstedøster vil kunne komme af med deres pap og karton.
Der vil i det halve år derfor ikke blive afhentet pap en gang om måneden fra husstandene.
Omkostningerne ved etableringen af containeren og tømningen i forsøgsperioden bliver
betalt af projektet. Efter projektperioden vil projektet blive evalueret, og
Grundejerforeningen vil tage stilling til, om det er den måde Herstedøster i fremtiden skal
komme af med deres pap og karton på.
Der er to hovedårsager til, at projektet er sat i værk. Den ene er for at forbedre servicen for
beboerne, der med denne ordning vil kunne komme af med deres pap og karton her og nu,
ved at tage det med sig, når de er på vej ud af landsbyen. Dermed slipper man for at have
sit pap liggende i op til en måned, eller for at skulle køre hele vejen til Genbrugsgården.
Den anden årsag er, at det forventes, at der bliver sorteret mere af de små stykker pap og
karton til genbrug, når der er mulighed for at komme af med det i boligområdet på alle
tider.
For at få en ide om papcontaineren rent faktisk øger mængden af sorteret pap og karton,
vil vi meget gerne høre om dine vaner mht. papsortering. Derfor har vi lavet et
spørgeskema med spørgsmål til, hvad du sorterer i dag.
Medarbejdere fra Agendacentret vil i løbet af næste uge gå rundt og samle skemaerne ind,
og svare på eventuelle spørgsmål. Skemaet vil også kunne afleveres i postkassen hos Signe,
Herstedøstervej 50 b.
Med venlig hilsen
Herstedøster Grundejerforening og Agendacentret

Spørgeskema:

Hvordan er din husstands vaner mht. sortering af pap og karton?
Hvor ofte sorterer du følgende fraktioner fra til genbrug?
Sæt kryds ud for det svar der passer bedst i din husstand.
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Æggebakker
Tandpastaindpakninger
Toiletruller
Morgenmadspakker
Pålægschokoladeæsker
Prismærker på tøj
Papemballage fra
færdigretter som f.eks.
Knoors lasagne
Større papkasser fra
f.eks. elektronik og
møbler
Andet pap og karton
Brænder du pap af i brændeovn eller pejs?_______________________________________
Er du glad for den nuværende ordning med at stille pap ud til afhentning en gang om
måneden?_________________________________________________________________
Glemmer du nogen gange at stille pappet ud til vejen?______________________________
Hvor ofte kører du på genbrugsstationen med pap?________________________________
Synes du det er en god ide med en papcontainer i Herstedøster?_____________________
Andre kommentarer:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________

