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Ad. 1 Velkomst
Velkomst og kort præsentation.
Ad. 2 Status på affaldsforsøg
a. Fællesforsøg med AffaldPlus, Vordingborg og Slagelse Kommune i perioden 28/3
– 31/10
Næstved Kommune deltager i forsøget med 2 områder nemlig Vandtårnsparken og Sct.
Jørgens Park. I forsøget bliver der indsamlet 7 typer affald: Bioaffald, pap og papir, metal og
plast, batterier og dagrenovation. Vi vil have mere affald til genbrug, vi vil redde ressourcer,
og vi vil gøre det let for borgerne at sortere. Forsøget skulle derfor gerne føre til mere genbrug
i lejligheder og rækkehuse med fælles affaldsindsamling. Fra 2022 skal vi genbruge 50 % af alt
affaldet fra husholdningerne. Skal vi nå det, skal alle bliver bedre til at sortere vores affald.
Ikke mindst når det gælder beboere i større samlede bebyggelser. Her viser tallene nemlig, at
der ikke genbruges nær så meget som i fx enfamilieboliger.
Henning spurgte hvad med elektronikaffald? Elektronikaffald er ikke en del af forsøget, men
det kan afleveres på bebyggelsernes egne storskraldspladser eller på genbrugspladserne.
Lizzi nævnte at det er vigtigt at starte et sted og fokusere på det daglige affald.

b. Pap med papir i Mogenstrup
Forsøget er foreslået af Varnny. Forsøget kører i perioden 1/7 - 31/12 og går ud på at
indsamle pap sammen med papir. Kan det lade sig gøre, bliver der afleveret mere til genbrug
og hvilken kvalitet og værdi får det?
Varnny spurgte om der ville blive et andet tømningsinterval? Nej, det er ikke planlagt. Mange
af papirbeholderne er kun halvt fulde når de tømmes.
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Sidste gang der hentes papir (11/6) inden forsøget går i gang vil papiret blive vejet, så vi kan
se hvor meget der bliver indsamlet. Denne dag vil der på alle papirbeholdere blive hængt et
skilt som fortæller om forsøget.
Varnny – I Brugsen er der kommet en info-skærm. Her kunne vi fortælle om forsøget. Varnny
har allerede sendt info til Lisbeth. (Tak for det ).

c. Storskraldsordning i Dyssegårdsparken fra 1/9
Pt. Dyssegårdsparken haft deres egen indsamling af storskrald. I forsøget bliver storskrald
hentet fast 1 gang pr. måned. Midt mellem to afhentninger har beboerne mulighed for at
melde at de gerne vil have hentet storskrald.

d. Haveaffald i Fensmark 1/9 – 31/1
Forsøget er foreslået af Curtie. Forsøget skal give viden om hvorvidt en udvidet
haveaffaldsordning med afhentning af haveaffald med grab, vil være efterspurgt af borgerne.
Og hvilken pris man i så fald er villig til at betale for sådan en ordning.
Fensmark deles i to. Den ene halvdel tilbydes vores nuværende haveaffaldsordning og den
anden del tilbydes at få hentet haveaffald med grab. I forsøgsperioden vil det være gratis. Alle
får informationsmateriale omkring forsøget i august.

e. Affaldsordning i kolonihaver fra 15/5
Vi vil gøre det let for beboerne at komme af med deres affald, og undersøge hvordan man kan
få dem til at sortere deres affald. Fire kolonihaver er med i forsøget hvor der er opsat
containere til: glas, pap og papir, metal og plast og dagrenovation.
Bringeordning for dagrenovation i vinterhalvåret i en del af sommerhusområdet
Da det kan være en udfordring for skraldebilerne, at køre på vejene i sommerhusområdet i
vinterhalvåret, vil vi lave et forsøg med at indsamle dagrenovation ved specielle
opsamlingssteder. Forsøget foregår i perioden 1/10 2015 – 31/4 2016. Vi har sendt brev ud til
alle grundejerforeningerne. Hvis I kender nogen i sommerhusområdet, der kunne være
interesseret, må I meget gerne kontakte Lisbeth.
Henning ville sende kontaktinfo til kontaktperson i Agenda 21 og Klimarådet.

f.

g. Indsamling af affald ved miljøstationer i hhv. by og land
Vi ønsker at undersøge om indsamling ved fælles miljøstationer i by og på landet har samme
effekt som indsamling fra den enkelte ejendom. Forsøget går ud på at opstille fælles
containere til affaldet som 5-10 husstande deles om.
Vi leder efter 50-70 husstande i en grundejerforening i by-område, der kunne tænke sig at
deltage i forsøget.
På mødet fremkom der forslag til følgende områder: Mogenstrup, Kællerød og Rønnebæk. Vi er
ved at undersøge hvilke områder der egner sig bedst og herefter bliver beboerne kontaktet, da
det selvfølgelig er frivilligt at deltage i forsøget.
Ad. 3 Eventuelt - Ingen punkter.
Tak for i dag
Til sidst blev der taget et billede af gruppen som kommer på facebook, på hjemmesiden og i
Ugebladet.
Rigtig god sommer - Næste møde er den 20/8 kl. 14-16
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