Kære beboer i Herstedøster
Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra
spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på
en række spørgsmål, der er blevet stillet.
Det overordnede billede er, at et flertal af borgerne synes det er en god måde at
komme af med deres pap på, og at det har haft en positiv effekt på mængden af
sorteret pap.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen har møde i begyndelsen af februar. Her
forventes det, at de beslutter sig for at gøre ordningen permanent.

Med venlig hilsen
Herstedøster Grundejerforening, Albertslund kommune og Agendacentret

Herstedøster papcontainerprojekt, sammenfatning af resultater
Der er blevet indsamlet 93 besvarelser, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 78 %. Af de 93
besvarelser er der 67 %, der ønsker at beholde papcontaineren, 12 %, der ønsker den gamle
ordning med at for afhentet pap ved husstanden tilbage, og 22 % undlader at tage stilling.

Svarene på spørgsmålene om sorteringsvaner fremgår af nedenstående tabeller.
Hvor ofte sorterer du følgende ting til papsortering?
Forår 2015
I Procent
Æggebakker
Tandpastaindpakninger
Toiletruller
Morgenmadspakker
Pålægschokoladepakker
Prismærker på tøj
Papemballage fra færdigretter
Større papkasser
Andet pap og karton

Altid

Ofte Engang Aldrig
imellem

31
22
21
32
22
6
32
85
63

14
3
5
5
2
1
10
10
15

8
17
10
12
15
16
13
2
8

45
35
36
48
28
11
46
91
64

13
12
13
9
16
11
10
5
20

12
9
12
4
11
11
13
1
8

48
59
65
51
61
77
45
4
14

Efterår 2015
I procent
Æggebakker
Tandpastaindpakninger
Toiletruller
Morgenmadspakker
Pålægschokoladepakker
Prismærker på tøj
Papemballage fra færdigretter
Større papkasser
Andet pap og karton

Lægger man procenterne sammen for dem, der altid eller ofte sorterer, er der fra foråret til
efteråret sket en stor stigning i alle papkategorier. Stigningerne er som følger:

30
43
39
39
46
68
31
3
7

13 % for æggebakker, 22 % for tandpastaindpakninger, 23 % for toiletruller, 20 % for
morgenmadspakker, 20 % for pålægschokoladepakker, 15 % for prismærker på tøj, 14 % for
papemballage fra færdigretter, 1 % for større papkasser, og 6 % for andet pap og karton.
Det er altså især de mindre stykker pap, som I beboere er blevet meget bedre til at få sorteret fra.
Fratrækker man de to kategorier større papkasser og andet pap og karton, så er der en forøgelse af
husstande, der altid, eller ofte sorterer i de andre kategorier på 18 %.
Kigger man på alle papkategorierne, er der sket et fald i husstande, der svarer at de aldrig sorterer.
I gennemsnit for alle papkategorierne er der sket et fald på 13 %.
Der er altså sket en klar forbedring af sorteringen fra foråret til efteråret.
Udover at blive spurgt om, hvad I sorterer er I også blevet spurgt om en række andre ting.
Til spørgsmålet om I har sorteret mere eller mindre efter at papcontaineren er kommet op, svarer
47 %, at de har sorteret mere, 3 %, at de har sorteret mindre, og 50 %, at de har sorteret det
samme, som de plejer.
Spørgsmålet om, hvorfor I har sorteret mere eller mindre, havde de fleste ikke svaret på, men rigtig
mange har fortalt, at de slet ikke havde tænkt over, at alt det mindre pap også kunne genbruges,
hvilket har gjort, at de sortere mere. Andre har skrevet at de har sorteret mere, fordi det er blevet
lettere at komme af med. En enkelt at de havde sorteret mindre, fordi det var blevet mere
besværligt.
I blev også spurgt, hvor ofte I kører på genbrugsstationen med pap. I foråret kørte hver husstand på
genbrugsstationen med pap med en hyppighed svarende til 9,3 gange om året. I efteråret var dette
tal faldet til 5,8 gange om året.
Dvs. at efter at papcontaineren er kommet op bliver der kørt 3,5 gange færre ture til
genbrugspladsen pr. husstand om året. Da der er 4,1 km fra midten af landsbyen og derhen, giver
det en gennemsnitlig besparelse på 29 km pr. husstand om året. Da der er 119 husstande i byen,
bliver det til en besparelse på 3.415 kørte km om året.
Derudover blev der spurgt til, om det har været et problem at skulle gå længere med pappet, og
om det har været rart at kunne komme af med det, når det opstod.
23 % synes, at det har været irriterende at skulle gå længere med pappet, 77 % synes ikke, at det
har været noget problem.
86 % synes, at det har været rart, at komme af med pappet, når det opstod. Det har ikke haft
betydning for 14 %.

På spørgeskemaet var der givet plads til at man kunne komme med kommentarer. Her er nogle
af kommentarerne.
3 husstande har på skrift givet udtryk for, at de synes, at indkastet til containeren er irriterende, og
der var flere på min vej rundt, der havde samme kommentar.
Der har også været nogle frustrationer over, at containeren har været fyldt, når man kom op med
noget.
Andre kommentarer har været, at
- den ligger for langt væk.
-man gerne selv vil køre til genbrugspladsen og slippe for betaling.
- det er et problem, at man ikke kan komme af med stort pap
- man har været glade for det lille skub containeren har givet. Det har ændret adfærden.
- man gerne vil have flere containere til f.eks. batterier, farligt affald, plast mm.
- man er glade for den
- det er nemmere
- man vil have papcontainer ved huset
- at man putter pap til storskrald
- man ikke kendte den gamle ordning.
Der er også mange, der kører på genbrugsgården. Nogle fordi det er lettere at smide pappet op i
deres komprimator, andre fordi de alligevel ofte kommer forbi med andre ting.
Vi vil nedenfor prøve at svare på disse kommentarer.
Mht. indkastet, så er det nødvendigt at indkastet er smalt, så brugerne er nødsaget til at folde
pappet sammen. Ellers ville containeren blive fyldt alt for hurtigt, og kun kunne indeholde meget
lidt pap.
Mht. at containeren har været fyldt, så har Signe holdt øje med, hvornår containeren var næsten
fyldt og har herefter givet besked til renovatøren om at komme at tømme den. De har et par gange
været lidt for længe om det, hvilket vi ikke håber sker igen. Det næste stykke tid, vil tømningen ske
på samme måde efter behov, men på sigt er det meningen at containeren skal tømmes i et
bestemt interval, som vi er ved at finde ud af.

Til kommentaren om, at containeren ligger for langt væk, så kan vi sige, at den er den placeret hvor
den er, fordi de fleste af byens beboere dagligt kommer forbi. De fleste har også bil, og vil derfor
kunne smide pappet i bilen, og aflevere det, når de alligevel er på vej ud af byen.
Der var flere der spurgte til, om der ikke kunne komme flere containere til andre affaldsfraktioner.
Til oktober får alle borgere i Albertslund ny affaldsordning, hvor man vil kunne sortere rest, bio,
metal, papir, glas og plastik ved husstanden, hvorfor det ikke vil give nogen mening at sætte
containere op til disse fraktioner. Til gengæld er det ved at blive undersøgt om det kunne være en
mulighed at sætte en boks til elektronik og en til batterier op ved siden af papcontaineren.
Det kan godt være, at der er nogen, der sætter pap ud til storskrald, og at det også bliver taget
med af skraldemændene, men det er ikke meningen at pap skal smides i storskrald, og
skraldemændene har ret til at lade det stå.
Der er mange, der kører deres pap på genbrugsstationen, hvilket man stadigvæk kan gøre, men det
er ikke muligt, at slippe for at have en papordning i boligområdet og dermed slippe for at betale for
afhentning af pap.

Nabohjælp
Da vi i foråret var rundt, stødte vi på et ældre par, at de havde meget svært ved at transportere
deres pap op til containeren. Derfor besluttede vi, at se om vi kunne finde et par beboere, der ville
være med til at lave en nabohjælpsordning. Og det kunne vi i den grad. Der er nemlig 34 beboere,
der har meldt sig til at hjælpe med at bære pap for naboer, der ikke selv kan komme op med det til
papcontaineren. Der er dog ingen beboere, der har bedt om at få hjælp til at få bragt pap til
containeren.
Der er alligevel blevet lavet en liste med de personer, der har tilbudt sin hjælp, så hvis der på et
tidspunkt er nogen, der får brug for det, så skal I bare kontakte Signe, Herstedøstervej 50 B,
29935450, så finder hun et par stykker, der kan hjælpe.

Tusind tak for jeres hjælp og tid med spørgeskemaerne. Har du nogle spørgsmål er du velkommen
til at ringe til Signe fra Agendacentret på 43622015, eller maile til landon@agendacenter.dk
Venlig hilsen
Herstedøster Grundejerforening, Albertslund kommune og Agendacentret

