Nyhedsbrev - januar 2016

Godt Nytår!

Nu bliver det nemmere at sortere blød plast
Alle deltagere i forsøget får i starten af februar udleveret en Minimizer. En Minimizer er en beholder,
hvor det bløde plast kan samles, så det ikke fylder så meget.
Blød plast er f.eks.:
•
•
•
•
•
•

Posen omkring brød.
Posen omkring frugt og grønt.
Poser omkring slik.
Plastemballagen omkring køkkenruller og toiletpapir.
Plasten en omkring nudler, ris eller lignende.
Fryseposer og andre plastposer.
Til indsamling af det bløde plast bruges en almindelig frysepose på
4 liter. Når posen er fyldt, bindes en knude og posen lægges i beholderen til plastaﬀald.
Minimizeren kan stå på bordet eller den kan monteres f.eks. i skabet
under vasken. Målene på beholderen er: Bredde 13,8 cm,
højde 23 cm , dybde 13, 8 cm.

Forsøget støttes af Miljøstyrelsen, som vi også skal afrapportere resultatet til. Målet med forsøget er
at ﬁnde ud af, hvordan en Minimizer fungerer, at få kortlagt, hvor meget blød plast der kan indsamles,
og hvad kvaliteten af det indsamlede plast er.
Minimizeren udleveres i løbet af uge 5. Den stilles foran jeres hoveddør.
Vi håber, I endnu engang vil hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vi indsamler mere plast til genanvendelse.

A entninger 2016

Plast
2016
4. - 5. januar
1. - 2. februar
1. - 2. marts
4. - 5. april
2. - 3. maj
6. - 7. juni
5. - 6. juli
1. - 2. august
5. - 6. september
3. - 4. oktober
7. - 8. november
5. - 6. december

Metal, småt elektronik og sparepærer
2016
18. - 19. januar
15. - 16. februar
14. - 15. marts
18. - 19. april
17. - 18. maj
20. - 21. juni
18. - 19. juli
15. - 16. august
19. - 20. september
17. - 18. oktober
21. - 22. november
19. - 20. december

Vil du vide mere
Besøg www.fremtidsguld.dk, hvor du også
kan skrive kommentarer, som alle andre
Du kan også kontakte den ansvarlige for
forsøgsdeltagere kan se. Har du gode ide- projektet, Anke Sand Kirk på
er, så skriv dem her, så vi lærer af dem.
9931 4964 eller anke.kirk@aalborg.dk

