Dato: 16. november 2015
Sags id: 12/018680-25

Referat fra møde med SAGIR den 12. november 2015
Mødeleder:

Hans Christian Olsen

Deltagere
fra SAGIR:

Simon Sparre Pinnau, Tina Forchhammer, Per Lund Sørensen og Pia Jessen

Fra kommunen:

Michael Trøjborg og Johanne Bruun

Referent:

Rikke Aller

Referat
Pkt. nr. 1:

Drøftelse af SAGIRs undersøgelse
blandt grundejere af affaldsordningen i Rødovre Kommune

Formanden for sammenslutningen af grundejerforeninger i Rødovre, Simon Sparre Pinnau, meddelte, at der
har været stor fokus på affaldshåndteringen blandt
grundejerne, og det blandt andet er på opfordring af
dem, at spørgeundersøgelsen er iværksat.
Endvidere meddelte Simon, at sammenslutningen er
meget interesseret i at deltage og støtte op om arbejdet, når en ny affaldsordning skal i udbud.
Forvaltningen imødekom ønsket og meddelte at det
først vil blive aktuelt tidligst i 2018.
Herefter blev resultatet af undersøgelsen drøftet, og
det kunne konkluderes, at der generelt er stor tilfredshed med ordningen.
Afhentning af haveaffald
Der er ønske om mere afhentning af haveaffald i september måned, dog uden at det bliver dyrere for
grundejerne.
Pt afhentes der haveaffald hver anden uge i marts, april
og maj, hver uge i juni, juli og august, samt hver anden
uge i september, oktober og november.
Der er mulighed for at omfordele afhentningerne således, så en af de ugentlige afhentninger bliver flyttet til
september. Der skal dog være enighed herom mellem
grundejerne og de almene boligselskaber.
Ødelagte låg og håndtag
Der er mange der har haft problemer med låg og håndtag er gået i stykker.
Reparation af ødelagte håndtag, låg eller beholdere foretages så hurtigt som muligt. Beholderleverandøren har
erkendt at der er sket en produktionsfejl på de låg der
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er leveret til Rødovre Kommune, og producenten har
derfor indvilliget i at skifte alle lågene i løbet af 2016.
Larm i forbindelse med afhentning af affald
Teknisk Forvaltning har løbende en dialog med renovatøren omkring vigtigheden af at overholde de aftalte
starttider for tømning.
Oftere afhentning af glas, metal, plast og papir
Teknisk Forvaltning har lavet en undersøgelse af fyldningsgraden af de tre affaldsbeholdere hos villaer og
rækkehuse. Undersøgelsen viser, at fyldningsgraden i
plast og papirbeholderen er fyldt mere op i 2015 end i
2014, men at det kun er 1 % af beholderne der er overfyldte. Mængden af metalaffald er steget en anelse, og
mængden af glasaffald er nogenlunde stabil i forhold til
2014. Undersøgelsen har ikke givet anledning til at ændre på tømmefrekvenserne, hvilket også vil medføre en
stigning i affaldsgebyret. Grundejerne har mulighed for
at stille en klar sæk med sorteret plast, papir, glas eller
metal ved siden af beholderen, når den skal tømmes –
så vil skraldemanden tage det med uden ekstra beregning.
Børnefamilier og restaffald
Med de nye beholdere har alle fået mere plads til deres
affald. Men der vil i sagens natur altid være nogen der
har problemer med kapaciteten. Som en løsning på
problemet er det muligt at få en større beholder til
restaffald mod en merudgift.
Ønske om større fleksibilitet vedrørende grundejere som gerne vil slå sig sammen om at dele
affaldsbeholdere eller placere dem fælles
Grundejerne har mulighed for at dele beholdere med
hinanden. Den enkelte grundejerforening skal blot kontakte Teknisk Forvaltning, således at forvaltningen kan få
registreret hvor de delte beholdere er placeret.
Ønske om papcontainer
Muligheder for genanvendelse udvikles løbende og der
er kommet nye muligheder for at genanvende pap og
karton. Det vil sige at der er mulighed for at indføre en
beholder til indsamling af pap og karton. I modsætning
til det pap som i øjeblikket indsamles i storskraldsordningen, vil det være muligt at bortskaffe og genanvende
snavset pap som eksempelvis mælkekartoner, juicekartoner, pizzabakker og lignende småt karton og pap i beholderen. Denne ordning kunne være en mulighed i
Rødovre, da den vil øge servicen for borgeren. Ordningen kræver dog en politisk beslutning.
Pkt. nr. 2:
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