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DIVERSE

NYE VEJE - aktive herlevbor-
gere. Besøg Hobbygården! Ke-
ramik, stenslibning, snedkeri, 
strik, syning, 3D-kort, tegning 
/maling, musik, IT-værksted, 
petanque, hyggeligt samvær. 
Aktivitetsstedet drives af frivil-
lige. Åbent mandag til fredag 
kl. 9-16.
Smedeholm 6,Tlf.44 52 63 20.
www.nyevejeherlev.dk.

PERSONLIGE

Søger: Pæn, velsoigneret hu-
moristisk, munter, ungdom-
melig mand, 50 år, ikke ry-
ger, søger kvindelig/mandlig 
kammerat (ikke sex). Alder/
nationalitet underordnet. In-
teresser: Natur, byture, bio, 
rejser m.v.
Henv. til Herlev Bladet
billetmærke 4705
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Fra læser
til læser

Under rubrikken læser til læser optages private læ-
ser-til-læser annoncer. Annoncen med erhvervs-
mæssig karakter optages til kr. 100,- for 25 ord.
Skriv den ønskede tekst.Vedlæg 50/100 kr. i check 
og send den i en kuvert mrk. læser til læser 
til Herlev Bladet, Herlev Bygade 39, 2730 Herlev.

Sidste frist for modtagelse af annoncer er torsdag 
kl. 17.00. ØNSKES KONTAKT TIL BILLETMÆRKE,
SKRIV BREV OG MÆRK KUVERTEN MED BILLET-
MÆRKENR. OG AFLEVER ELLER SEND DET TIL 
HERLEV BLADET, SÅ VIDERESENDER VI BREVET 
SAMME DAGTIL ANNONCØREN.
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Bolig Job søges Købes Personlige
Efterlysning Job tilbydes Sælges Diverse
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Fra læser
til læser
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Madam Skrald flytter 
ind på Herlevs villaveje

Ny beholder til affaldssortering bliver testet

Affald. Genbrug er 
godt, og derfor forsø-
ger Herlev Kommune 
sig nu med en ny 
affaldsbeholder, som 
deler metal, papir, plast 
og glas i fire beholdere.

Om kort tid vil 50 Herlev-
borgere med hus og have få 
leveret en ny affaldsbeholder.
Genbrugsbeholderen, der går 
under navnet ’Madam Skrald’,
vil supplere den almindelige 
affaldsbeholder og gør det 
muligt at sortere glas, papir,
metal og plast direkte fra hus-
standen.

Skraldet fra Madam bliver 
hentet af en helt speciel skral-
debil, der opbevarer affaldet 
i fire separate rum. Mere af 
affaldet vil blive genbrugt og 
det giver både en miljømæs-
sig og økonomisk gevinst.

Stor interesse for beholder
I første omgang er det 50 hus-
stande i Herlev, der fra slut-
ningen af juni skal afprøve 
ordningen. De bliver en slags 
ambassadører, og skal give 
Herlev Kommune en ide om 
hvor svært det er at bruge 
Madam Skrald.

Tilslutningen til ambas-
sadørordningen har været 
stor, fortæller Teknisk For-
valtning, og over dobbelt så 
mange husstande som for-
ventet har tilmeldt sig. Der-
for har forvaltningen valgt at 
udvide ambassadørkorpset til 
august, så 100 Herlev-familier 
er med i ordningen.

Ambassadørene er geogra-
fisk spredt over hele Herlev,
og især mange børnefamilier 
har valgt at deltage.

Derfor testes Madam Skrald
Forsøgsordningen går blandet 
andet ud på at se, hvordan 

kommunens information om 
ordningen fungerer i praksis,
hvor ofte beholderen skal 
tømmes og hvilke materia-
ler der i praksis er egnede til 
genbrug.

Fra april 2012 skal alle med 
hus og have i Herlev så lære 
Madam Skrald at kende og 
så er alle ordningens mulige 
børnesygdomme forhåbentlig 
kureret.

Herlev er blandt de første 
kommuner, der indfører en 
4-kammer affaldssortering 
og Vestforbrænding forventer 
på sigt at flere kommuner i 
området skal genbruge.

MADAM SKRALD. Sådan ser den ud, den genbrugsbeholder som 50 Herlev-familier skal til at 
sortere affald i. Arkivfoto: Henrik Lüthcke  Af Christina Otzen

jøn/Arkivfoto: Henrik Lüthcke

REN MORTEN I HJORTE-
SPRING. Tag gerne ud i ver-
den og ud i landet. Men der 
er i Herlev, vi bor. Sommer-
udgaven af Herlev Bladet 
skal ikke undgå at gøre op-
mærksom på nogle af de helt 
fantastiske steder, hvis du 
er hjemme og har fri. Det er 
flere eksempler på et Morten 
Korch-Herlev. Et af dem lig-
ger for enden af Gammelga-
ardsvej, hvor der er heste og 
kun mangler et Næsbygård 
for at være helt fuldendt.

MORTEN KORCH-HERLEV 

Øget ansvar til 
forvaltningen virker

Få klager over byggesager

Byggesager. Forvalt-
ningen har fået øget 
ansvar for afgørelser i 
byggesager. Overhold-
te tidsfrister, få klager 
og kun en enkelt afgø-
relse kendt ugyldig af 
klagemyndigheden er 
resultatet i 2010.

Istedet for at skulle gennem 
Teknik og Miljøudvalgets 
politiske godkendelse, så har 
Teknisk forvaltning fået ret 
til at afgøre en del sager som 
eksempelvis omhandler byg-
geloven og planloven.

Det drejer sig om regler for 
fundering, terrænregulering,
udstedelse af byggetilladelse,
kontrol med farevoldende 
byggeri og dispensationer fra 

byggelovgivninger, dispensa-
tioner fra lokalplaner, servi-
tutpåtegninger og tilsyn.

Overholder svarfrist
Af seneste møde i Teknik og 
Miljøudvalget fremgår det, at 
der i 2010 var indkommet 182 
byggesager (116 ansøgninger 
og 66 anmeldelser).

Af disse blev 87 procent 
afgjort indenfor den fastsatte 
frist på otte uger. Kvalitets-
kontrakten stiller mål om at 
80 procent af sagerne skal 
afgøres indenfor fristen.

Der er meddelt dispensa-
tion fra byggeloven i 20 tilfæl-
de, hvoraf 12 blev givet admi-
nistrativt.

Der er indkommet 2 klager 
over afgørelser efter byggelo-
ven i perioden. I begge sager,
har Statsamtet givet Herlev 
Kommune medhold.

En sag gik mod kommunen
På planområdet er der i 2010 
behandlet 27 sager (dispensa-
tionsansøgninger, landzone-
sager og skiltegodkendelser).

Der er klaget over afgø-
relser i fire sager. To sager 
afventer fortsat klagemyn-
dighedens afgørelse, en sag er 
afgjort med opbakning til de 
trufne beslutninger og en sag 
er endt med, at kommunens 
afgørelse er kendt ugyldig.

På baggrund af denne afgø-
relse er der meddelt et §14 
forbud og forvaltningen har 
påbegyndt arbejdet med at 
udarbejde et lokalplanforslag.

 Af Christina Otzen


