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Madam Skrald er 
blevet godt modtaget

Nu får flere borgere mulighed for at sortere affald

Affald. I denne uge 
får 50 nye borgere 
en Madam Skrald. Og 
de kan glæde sig, for 
erfaringerne med den 
rummelige affalds-
sorterings beholder er 
overvejende positive.

»Den har været en kæmpe 
hjælp i dagligdagen«.
Så enkelt anbefaler en af de 
første modtagere, Bjørn Grøn-
lund fra Hyldtoftevej den nye 
beholder til affaldssortering.
På trods af at han var enga-
geret i at sortere i forvejen 
og netop har deltaget i ’Lev 
Smart’ projektet, så er fami-
lien blevet endnu bedre til 
at sortere affaldet efter at 
’Madam Skrald’ er flyttet ind.

Et par børnesygdomme
Det eneste der er blevet 

ændret ved Madam Skrald 
siden de første borgere mod-
tog en kort før sommerfe-
rien er, at der er blevet byttet 
rundt på det rum, som er til 
plast og det, som er til glas.

»Vi oplevede allerede første 
gang beholderne skulle tøm-
mes, at der var meget plast og 
knapt så meget i det største 
rum, som var til glas«, fortæl-
ler Cecilie Juhl Stentoft, Her-
lev Kommune.

Noget andet som Herlev 
Kommune netop nu overvejer 
er, om det kan lade sig gøre at 
man må blande pap i det rum 
som ellers kun er til papir.

»Vi vil rigtig gerne tilby-
de, at borgerne kan blande 

pap og karton i papiret, men 
vi skal undersøge, om der 
overhovedet vil være plads i 
beholderen til det«, forklarer 
Cecilie Juhl Stentoft.

Der er også en Madam til dig
Hvis nu du sidder og føler dig 
lidt snydt, fordi du ikke fik 
tilmeldt din husstand til ord-
ningen, så er der håb i frem-
tiden.

Det er nemlig planen at alle 
husejere i Herlev skal have en 
Madam Skrald i indkørslen 
den 1. april 2012. Storskralds-
ordningen fortsætter dog 
sideløbende da der er meget 
affald, som ikke kan sorteres i 
Madams fire beholdere.

VELKOMMEN. Madam Skrald er blevet godt modtaget i Herlev 
og nu er de næste 50 borgere klar til at være med i ordnin-
gen, som 1. april 2012 gælder alle husejere i Herlev. Arkiv-
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...den har 
været en kæmpe hjælp 

i dagligdagen...
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Mad,
motion 
og mor-
somheder
Sundt Venskab. Der 
er løbeture, zumba og 
både morgenmad og 
grill på programmet 
når Sundt Venskab 
laver event lørdag den 
17. september.

Morgenmad og masser af 
motion er på programmet,
når Sundt Venskab inviterer til 
opstartsevent lørdag den 17.
september.

Dagen starter klokken 8 
med morgenmad, og så er der 
åbningstale klokken 10 efter-
fulgt af et klovneshow for de 
mindste.

Imens kan motionister syn-
ke morgenbollen og gøre sig 
klar til at indvie nye motions-
ruter i området.

11.45 står den på Zumba i 
det grønne, og efterfølgende 
er der tændt op i grillen.

Det foregår på græsset mel-
lem Hjortespringvej og Kom-
menhaven, og du kan se mere 
på www.sundtvenskab.dk.


