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Notat

Input på temamøde 3 i Miljø- og Energiudvalget 3. juni 2020
Sammen udvikler vi vores genbrugspladser
Struktur
Antal genbrugspladser
-

Er en genbrugsplads i Aalborg V nødvendig?
Vær opmærksom på tung trafik gennem Hasseris

-

Genbrugspladsen Over Kæret + genbrugsplads i Aalborg V kan dække behovet

-

Genbrugspladsen Over Kæret nedlægges og erstattes af genbrugsplads i Aalborg SV
Vær opmærksom på tung trafik

-

En ekstra plads er nok – på grund af økonomi, da gebyrerne i forvejen stiger

-

Er der behov for en genbrugsplads, der dækker det nordlige del af kommunen?

-

Det er ikke nødvendigt, at man kan aflevere alle affaldstyper på alle pladser

-

Bevar Genbrugspladsen Over Kæret med færre fraktioner

-

Det er svært at finde brugernære pladser i byen
Placeringer skal behandles af Miljø- og Energiudvalget

-

Det skal være nemt at være grøn –genbrugspladsstruturen skal understøtte det

-

Der er behov for en genbrugsplads i Aalborg SV pga. de mange virksomheder

-

2 yderligere pladser vil være mest oplagt – eksempelvis i den vestlige del, både nord og syd for fjorden

-

Det er vigtigere, at man optimerer genbrugspladserne, end at etablerer nye genbrugspladser

-

En genbrugsplads kun med adgang for cykler vil være ”bøvlet”

-

Hvis man lukker Genbrugspladsen Over Kæret, skal der indtænkes flere nærgenbrugspladser

-

Kan godt se ideen med, at Genbrugspladsen Over Kæret ikke skal modtage biler med trailere

-

Der er pt. et tilpas antal genbrugspladser

-

Pas på med at minimere antal af affaldstyper på enkelte pladser

-

Haveaffald skal kunne afleveres på genbrugspladserne – hjemmekompostering tiltrækker rotter

Genbrugspladsernes drift
-

Genbrugspladsen Sundsholmen skal renoveres

-

Bytteområder på genbrugspladserne

-

Husk at inddrage medarbejderne, når genbrugspladserne indrettes eller renoveres
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Åbningstider
-

Åbningstider er på et passende niveau

-

Forslag til ændrede åbningstider, kl. 11-17

-

Det vil være en skam at ændre i åbningstiden

-

Åbningstiderne er ok

-

Det er ikke nødvendigt at ændre på åbningstiderne

Nærgenbrugspladser
-

Flere nærgenbrugspladser

-

Alle pladser i tætbyen skal tage imod farligt affald

Øvrige input
-

Farligt affald er udfordring i tætbyen – fx København har miljøskabe

-

Madaffald fra køkkenkværne skal opsamles i underjordiske beholdere – og ikke via kloaksystemet

Genanvendelse
Borgerne
-

Selvfølgelig skal vi hjælpe borgerne med at adskille affaldsemner

-

Det er en fælles opgave - hvis det bliver for bøvlet, ender affaldet et andet sted

-

Vær opmærksom på, at der er borgere, der ikke kan skille ad

-

God ide, at man hjælper borgerne på genbrugspladserne

-

Det skal være gratis at få tingene skilt ad

-

Man kan godt bede borgerne om at skille tingene ad, inden de kommer på genbrugspladsen

-

Affaldet skal ikke skilles ad, hvis det hindrer genbrug

-

Vi kan ikke kræve at alle borgere skiller ad

Medarbejderne
-

Medarbejderne skal være vejledere – det skal stå på vesten

-

Krav om adskillelse kan give konflikter mellem medarbejdere og borgere

-

Godt, hvis medarbejderne på pladserne er meget opsøgende i forhold til at få tingene skilt ad

-

Medarbejderne har en ny rolle som genbrugsvejledere og ikke opsynsmænd – kulturen skal ændres

-

Medarbejderne skal også identificere ting, der kan genbruges

Genbrugspladserne
-

Bedre skiltning vil være en god ide - Oversigtskort når man kører på genbrugspladsen vil være en fordel

-

God ide med piktogrammer – også for borgere der ikke kan dansk

-

Genbrugspladsernes opbygning har meget at sige i forhold til genanvendelse
Det er vigtigt, at kunderne har et overblik over genbrugspladsen

-

Indret pladserne, så det giver et godt ”sorteringsflow”
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