Her får du en Minimizer, som gør det
nemmere for dig at sortere blød plast
Alle deltagere i forsøget Fremtidsguld får nu udleveret en Minimizer. En Minimizer er en beholder, hvor
det bløde plast kan samles, så det ikke fylder så meget.
Blød plast er det plast, du kan binde en knude på, f.eks.:
•
•
•
•
•
•

Posen omkring brød.
Posen omkring frugt og grønt.
Poser fra slik.
Plastemballagen omkring køkkenruller
og toiletpapir.
Plasten omkring nudler, ris eller lignende.
Fryseposer og andre plastposer.

Til indsamling af det bløde plast kan du bruge en almindelig frysepose på 4 liter eller en anden pose. Når den er fyldt, binder du en knude på posen, og lægger den i beholderen til plastaﬀald.
Minimizeren kan stå på bordet, eller den kan monteres f.eks. i
skabet under vasken.

Vi håber, at du endnu engang vil hjælpe os med at blive klogere på, hvordan vi indsamler mere plast til
genanvendelse. Forsøget støttes af Miljøstyrelsen, som vi også skal afrapportere resultatet til.
På det borgermøde, der holdes for jer i løbet af 2016, får I præsenteret resultatet af forsøget med
Minimizeren.

Indsamlet Plast 2013 - 2015
I Kærby er der blevet samlet ca. 15 kg plast ind pr. husstand pr. år. Det er rigtig ﬂot. Plasten fordeler sig
i følgende typer:

Blød plast, dvs. LDPE Folie udgør 18 % i vægt
af alt plast, der er indsamlet. Volumenmæssigt udgør det bløde plast endnu mere, som
det ses på billedet.
Vi vil i forsøget 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.

Aﬀald i læsset
Der er desværre stadig en del aﬀald i det plast, vi a enter hos jer. Aﬀaldet i plasten vi henter udgør
32 %. En stor del af det kunne være genanvendt, hvis der ikke havde været fejlaﬂeveringer, som har
forurenet det omkringliggende plast. Husk derfor. Der må være madrester i det plast der aﬂeveres.
Plast med madrester skal i dagrenovation. Alt plast skal være drypfrit, dvs. der skal ikke være rester af
vaskemiddel, shampoo og lignende i de dunke I aﬂeverer. Lad dem dryppe af i vasken inden de lægges
i containeren.

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

Hvis du ikke ønsker en Minimizer, så kan
du stille den på din container ved næste
a entning af plast eller metal.

