Nye nedgravede containere til glas, papir, metal, plastik, pap og karton i
Snebærhaven Grundejerforening
Kære beboer i Snebærhaven Grundejerforening,
Albertslund kommune har fået penge af Miljøministeriet til et projekt, der skal
afprøve nedgravede containere til glas, papir, metal, plastik og pap i et
ejerboligområde. Snebærhavens Grundejerforening har sagt ja til I bliver
forsøgsområde. Det betyder, at der i øjeblikket er ved at blive etableret to container,
og fra de står klar og et halvt år frem, vil det være det sted, hvor I beboere i
Snebærhaven Grundejerforening vil kunne komme af med jeres glas, papir, metal,
plastik, pap og karton. Der vil i det halve år derfor ikke blive afhentet glas, papir og
pap ved 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 I, i Snebærhaven
Grundejerforening i fremtiden skal komme af med jeres affald på.
For at få en ide om hvad betydning det har, at der bliver ændret på den måde I kan
komme af med jeres affald på, vil vi meget gerne høre om jeres vaner mht.
affaldssortering. Derfor har vi lavet et spørgeskema med spørgsmål til, hvad I
sorterer i dag. Når projektet har kørt i et halvt år, vil I få et tilsvarende skema.
Medarbejdere fra Agendacentret vil i løbet af denne og næste uge gå rundt og samle
skemaerne ind, og svare på eventuelle spørgsmål. Skemaet vil også kunne afleveres i
postkassen hos Kristian Guttesen, Snebærhaven 50.

Med venlig hilsen
Snebærhaven Grundejerforening og Agendacentret

Spørgeskema:
Hvordan er din husstands vaner mht. sortering af glas, papir, metal, plastik, pap og
karton?
Hvor ofte sorterer du/I følgende fraktioner fra til genbrug?
Sæt kryds ud for det svar der passer bedst i din husstand.
Altid/
for det
meste

Engang
imellem

Aldrig

Ved ikke/
ønsker ikke
at svare

Har ikke
den type
emballag
e

vinflasker
Glas fra syltetøj, syltede agurker og
lignende.
Aviser og reklamer
skrivepapir
Små stykker papir fra emballage,
post-it sedler mm.
Sodavandsdåser fra udlandet
Dåser fra makrel, flåede tomater,
tun mm.
Foliebakker fra f.eks. leverpostej
og færdigretter og stanniol.
Emballageplast fra f.eks. frugt,
slikposer, kartofler og brød.
Plastdunke fra f.eks. shampoo
Mindre stykker plastfolie fra
emballage til f.eks. broccoli og
champignon.
Kødbakker
Toiletruller
Mindre papæsker fra f.eks.
morgenmad, færdigretter,
tandpasta, pålægschokolade,
æggebakker.
Mellemstore papkasser til f.eks.
sko, husholdningsmaskiner og
legetøj.
Større papkasser fra f.eks.
elektronik og møbler
Vend siden

Spørgeskema side 2

Er du glad for den nuværende ordning med at få hentet glas og papir hver 14. dag?
_____________________________________________________________________
Synes du det er en god ide med fælles containere til glas og papir?_______________
_____________________________________________________________________
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 Snebærhaven?________________
_____________________________________________________________________
Hvor ofte kører du på genbrugsstationen med plastik?_________________________
Hvor ofte kører du på genbrugsstationen med metal?_________________________
Synes du det er en god ide med fælles containere til plastik og metal?____________
_____________________________________________________________________
Andre kommentarer:___________________________________________________
____________________________________________________________________
_

Tak for hjælpen

