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1. Velkomst  

 

2. Status på affaldsforsøg  

 

2A. Fællesforsøg med AffaldPlus, Vordingborg og Slagelse Kommune 

Det går godt med fællesforsøget.  

Der er udarbejdet ekstra informationsmateriale til Sct. Jørgens Park om plast- og bioaffald.   

 

2B. Pap i papir i Mogenstrup 

Der er positive tilbagemeldinger omkring forsøget. Informationsmaterialet kører som aftalt 

i Dagli’ Brugsen, hvilket fungerer godt. Der kommer en skærm op i Fladså Hallen som må-

ske også kan bruges til at informere med.  

 

I forhold til de uddelte hængeskilte så er nogen af dem muligvis blæst væk. Der undersø-

ges derfor om det er muligt at sende nye til beboere som enten ikke har sorteret eller som 

har svært ved at sortere.  

 

Fraktionerne fra Mogenstrup indsamles for sig selv så det er muligt at se, hvor ren fraktio-

nen er. De første tilbagemeldinger ser umiddelbart gode ud. 

 

2C. Storskraldsordning i Dyssegårdsparken 

Dyssegårdsparken har tidligere haft deres egen indsamling af storskrald. Affaldsforsøget 

skal vise fordelene og ulemperne ved kommunens indsamling i større samlede bebyggel-

ser.  

 

Der vil være fast afhentning af storskrald hver 14. dag og mulighed for at bestille en ekstra 

tømning mere om måneden, hvis der skulle være behov for det.  

 

Der er desuden blevet introduceret et digitalt system, hvor borgeren kan bestille ekstra 

tømningen. Den ekstra tømning gør, at der er en større fleksibilitet omkring afhentningen 

af storskrald.  

 

Det indsamlede storskrald som ikke fejler noget eller som kun har små mangler vil under 

forsøget blive genanvendt og genbrugt i Plusbutikken. Initiativet er et forsøg på at se, hvor 

meget indsamlet storskrald der kan genanvendes frem for at blive kørt til forbrænding.  

 

2D. Haveaffald i Fensmark 

Tilbagemeldingerne fra borgerne i Fensmark er, at de glæder sig til forsøget men har svært 

ved at forstå, hvorfor byen er opdelt – hvilket jo er for at indsamle erfaringer.  

 

Sækkeløsningen spås ikke den store succes, men der er derimod mange som er positive 

omkring løsningen med grab. Mange parcelhusejere har meldt tilbage, at de ønsker løsnin-

gen med grab, mens løsningen med papirsække måske egner sig bedre til mindre ejen-

domme uden så meget have.  
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I forhold til informationsdelen så er der flere, der melder tilbage, at de ikke har modtaget 

noget informationsmateriale. Lisbeth og Kamilla undersøger om det er muligt at lave noget 

på infoskærmene i Brugsen på samme måde som der er gjort i Mogenstrup.  

 

Der har tidligere været en ordning med grab i Fensmark, hvor haveaffaldet blev hentet. 

Denne fungerede rigtig fint. Der skete dog en prisstigning, og mange mente at det blev for 

dyrt.  

 

2E. Affaldsordning i kolonihaver 

Der har tidligere kun været to steder, hvor man kunne aflevere sin dagrenovation i koloni-

haverne. Der er nu opsat containere flere steder og i flere forskellige fraktioner. Udfordrin-

gen ved dette forsøg er, at få borgerne i kolonihaverne til at sortere i de rigtige fraktioner.  

Derfor har der været en affaldsguide ude og tale med borgerne omkring forsøget og af-

faldssortering. 

Lisbeth og Kamilla er i gang med at undersøge, hvordan man kan udforme nyt informati-

onsmateriale som kan hjælpe med at løse problemet med sortering. Et bud kunne f.eks. 

være billeder og piktogrammer i stedet for tekst.  

 

2F. Bringeordning for dagrenovation i vinterhalvåret i en del af sommerhusområ-

det 

Der vil fra den 1/10 køre et forsøg på Stølsgårdsvej og Krageholmvej.  

Forsøget vil vise, hvilket typer affald som kan bringes til udvalgte placeringer, hvor borger-

ne samtidig har mulighed for at sortere det i forskellige fraktioner. De udvalgte fraktioner 

er glas, papir, dagrenovation, plast, metal og batterier. 

 

Andre kommuner har været interesseret i at høre mere om dette forsøg, og vi deler natur-

ligvis vores erfaringer med dem. 

 

De udvalgte områder til placering af containere er ideelle da borgerne både skal forbi her 

for at komme til og fra sommerhusene. Det er også her deres postkasser er placeret.  

 

2G. Indsamling af affald ved miljøstationer i hhv. by og land 

Forsøget bliver ikke til noget pga. for få tilmeldinger (vi skulle bruge mindst 25 husstande i 

landområdet og ca. 70 i et byområdet). 

 

Der er i forhold til kommunikation forsøgt at få tilmeldinger i form af bl.a. breve til bylaug, 

annoncering i avis og informationsmøder med bl.a. Næstelsø, Næsby og Myrup.  

 

Der er, til trods for det ikke lykkedes at få tilmeldinger nok, høstet mange gode erfaringer 

ved informationsmøderne med borgerne omkring deres eksisterende affaldsvaner og sorte-

ringsløsninger.  

 

3. Nye projekter 

 

Affaldsløsning på Næstved Stadion 

Næstved Boldklub henvendte sig omkring de eksisterende affaldsløsninger, da disse ikke 

fungerede særlig godt. Tilskuerne smed affald ved sæderne og de opsatte skraldespande 

var overfyldte allerede inden kampens afslutning. 
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Der er, under en forsøgsperiode på to hjemmekampe, blevet opsat nye affaldscontainere. 

Der er lavet informationsskilte for at gøre tilskueren opmærksom på de nye tiltag, speake-

ren har under første hjemmekamp nævnt det nye tiltag, og der er blevet lavet opslag til fa-

cebook for at gøre opmærksom på, at ”De grønne er blevet grønnere”.  

 

I forhold til respons for projektet, så var der allerede efter første hjemmekamp synlige for-

bedringer. Det er bolddrengene der samler affald ind efter kampene og de kunne se en klar 

forbedring.  

 

Møde med AffaldPlus 

AffaldPlus holder et fællesmøde for en gruppe engagerede borgere omkring affald fra alle 6 

AffaldPlus kommuner. Der findes ikke lokalråd i de andre kommuner og der er ingen andre 

kommuner der har en affaldsgruppe som vi har.  

 

Mødet vil finde sted i januar/februar 2016. 

 

Idéer til møde: 

- Snakke om hvilke oplevelser som lokalrådene har i forhold til politikere og kommune. Lo-

kalrådene ønsker at kommune og politikere bliver mere oplyst omkring mulighederne ved 

have lokalrådene i netop deres kommune.  

- Uddelegere opgaver til lokalrådene som de kan løse. Et eks. kunne f.eks. være en teknisk 

opgave i form af tilsyn af beplantning for at se om vejskilte og andet er dækket til. Det 

kunne lokalrådene eventuelt løse.  

- En idé kunne også være, at lokalrådene snakkede med andre kommuner for at vise hvilke 

muligheder der er i forhold til samarbejde mellem lokalrådene og kommune. Et godt ek-

sempel er affaldsgruppen. 

 

Kommunikationsstrategi på affaldsområdet 

Lisbeth og Kamilla er i gang med at udarbejde en kommunikationsstrategi for at sætte af-

fald på dagsorden for borgerne i Næstved Kommune. Vi skal alle til at tænke på affald som 

en ressource og noget der kan bruges igen.   

 

Der kommer også VM i kvindehåndbold til december, hvor der er mulighed for at sætte fo-

kus på affald.  

 

Ideen med kommunikationsstrategien er, at den ikke kun er fokuseret omkring Næstved 

centrum men kan udfoldes i hele kommunen. 

 

Ideer til VM: 

- Lave en konkurrence med spørgsmål og svar, hvor der trækkes lod omkring en præmie.  

- Lokalrådene involveres og er med til at fremme de gode tiltag på affaldsområdet. 

- Eventuelle præmier uddeles i små affaldsbeholdere. 

- De talende skraldespande bruges noget mere evt. med VM-rettede slogans. 

 

Idéer vedr. projektet modtages meget gerne. De kan sendes til Lisbeth på mail. 

 

4. Eventuelt   

Link til arrangementer på Yderzonen: http://www.yderzonen.dk/ 

http://www.yderzonen.dk/
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Det blev foreslået at holde et af vores møder hos Yderzonen og ved samme lejlighed få en 

rundvisning – Super god idé. Lisbeth undersøger og I hører nærmere.  

 

Der har været en hændelse på genbrugspladsen, hvor Curtie er blevet overfuset af en 

medarbejder. Er der mulighed for at henvende sig nogen steder, hvis man ønsker at kom-

mentere den slags? Et sted, hvor man kan komme med ris og ros? 

 

Søren tager episoden med på næste møde med AffaldPlus og genbrugspladsernes formand.  

 

5. Næste møde 19. november kl. 14-16 

 

6. Tak for i dag  
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