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Dværgpapegøjen ud i den lille
Vi har besøgt en voliere, hvor der
er frihed under ansvar.

En anden side, side 14

Mød Madam 
Skralds nye 
kæreste

side 2
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FÅ 2 BRILLER 
... BETAL FOR 1

USYNLIG/GLIDENDE
OVERGANG OG BREDT SYNSFELT
- Fantastisk 2-for-1 pris

- Bedste kvalitet

- Gratis synsprøve

- Kæmpe steludvalg
1599,-
Danmarks bedste priser

www.optikhuset.dk

Vores briller med glidende overgang findes i 3 kategorier:
Standard 1.599,- Guld 2.299,- til 2.799,- Platin 3.499,-.
Kan ikke kombineres med andre tilbud. Såfremt du ønsker tillægsydelser,
som f.eks. antirefleksbehandling, skal du betale tillæg for begge par

2 1for

OPTIK

PRIS
GARANTI

Århus, Klostertorvet 6,
Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c,
Odense, Fisketorvet 5,
Hillerød, Slagerupgade 2,
Randers, Rådhustorvet 6,
Roskilde, Hersegade 1A,
Silkeborg, Vestergade 35,
Frederiksberg, Falkoner Allé 47,

8613 6008
4587 1078
6613 7135
4828 7899
4466 6008
4632 4800
8681 0102
3810 1468

Madam Skrald blev tømt for første gang
I det store hele gik det meget godt

Affald. En ny affaldsbeholder med fire separate 
rum bliver netop nu testet af husstande i Herlev.
Første afhentning afslørede et par ’børnesyg-
domme’ og enkelte ting som måske skal ændres 
før ordningen gælder samtlige husstande i 
Herlev.

Madam Skrald er flyttet ind 
hos 50, og snart 100 familier 
i Herlev. Hun er sort og lidt 
buttet, og når man åbner op 
for hende, så er hun overra-
skende rummelig, og har fire 
separate rum til papir, glas,
plast og metal.

Madam Skrald er en ny 
beholder, som skal gøre det 
lettere for Herlevs villaejere,
at sortere deres affald. Det 
vil sandsynligvis medføre at 
mere affald bliver genbrugt.
Sådan har det også vist sig at 
være for familien Forchham-
mer og Christensen, som har 
fyldt den Madam Skrald, som 
vi skal se blive tømt.

»Vi genbruger meget mere 
af vores affald nu. Det er så 
let lige at gå ud med en dåse 
eller noget plast«, siger Rikke 
Forchhammer.

Madam tager ikke mod pap
Det skal dog vise sig at fami-
lien har genbrugt lidt for 
meget. Der må nemlig ikke 
være pap i rummet til papir,
og det er godt fyldt op med 
netop dette.

»Det er netop sådan nogle 
ting, vi skal lære af denne 
forsøgsordning«, siger Cecilie 
Juhl Stentoft fra Herlev Kom-
munes tekniske forvaltning,
som er med rundt på den 
første afhentning af Madam 
Skrald.

Mere plads til plast
En anden ting, som måske 
skal ændres før ordningen 
gælder alle husstande er for-
delingen af de fire rum. Der 
har nemlig vist sig et uhen-
sigtsmæssigt mønster.

»Mange steder har rummet 
til plast været helt proppet,
mens der er masser af plads 
i rummet til glas«, konstate-
rer Cecilie Juhl Stentoft, mens 
skraldemanden må i gang 
med at ’lette’ lidt på plast-
materialet, da det er så let,

at det har svært ved at falde 
ud af containeren selvom den 
næsten vender bunden i vej-
ret.

En, to vupti
Det ser ret nemt ud, når 
Madam Skrald møder sin 
udkårne. En temmelig stor 
vogn med diverse tekniske 
anordninger.

Madam bliver hægtet fast 
på bagperronen og vupti, så 
hænger hun et par meter 
over jorden. Metalarme gri-
ber først fat i de små kamre 
i Madam og tømmer dem,
før turen kommer til de store 
rum.

Dansen er forbi, Madam 
står igen på jorden klar til at 
blive fyldt med genbrug igen.

KLAR TIL START. Det er første gang Madam Skrald bliver tømt, og i det store hele er morgenen 
gået ret godt. Fotos: Christina Otzen

 Af Christina Otzen

MEGET PLAST. Der er ikke helt plads nok til alt den plast, som Herlevs borgere gerne vil gen-
bruge, så måske skal der byttes lidt rundt på indretningen.

LUFTTUR. Madam Skrald får sig en ordentlig lufttur, når affaldsbeholderen bliver løftet et par 
meter i vejret og hvert rum bliver tømt i separate tanke i skraldebilen.


