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Eksperter i hverdagen
Siden april har 4.200 husstande sorteret plast, papir, metal og glas i den 4-delte Madam 
Skrald genbrugsbeholder, en ordning der siden juni 2011 har kørt som forsøg. Erfaringerne 
fra forsøget viser ikke kun, hvordan ordningen fungerer i praksis, men også hvordan 
dialogen med Herlevborgerne fører til løsninger, der fungerer i dagligdagen. 

K
 
arin Petersen og Albert Bragason 
har deltaget i forsøgsperioden 
som ambassadører sammen med 
børnene Jakob, Simon og Maja. 

De meldte sig første gang som testperso-
ner for kommunen i projekt ”Lev Smart”. 
I forlængelse af Lev Smart var de slet ikke 
i tvivl om, at Madam Skrald skulle flytte 
ind hos dem under forsøgsordningen. 
Faktisk kunne det kun gå for langsomt. 
”Vi stod jo ti familier (fra Lev Smart, red.), 
der på forhånd var helt vilde efter at få en 
Madam Skrald beholder. Og vi har været 
meget tilfredse med ordningen, for det 
er jo nemt at gå til,” siger Karin Petersen.  

Hun fortsætter: ”Det er lidt en aha-ople-
velse at sortere sit affald, fordi man ser, 
hvor meget der er, og hvor meget der 
egentlig kan genbruges. Kombinationen 
af Madam Skrald og en kompostbeholder 
betyder også, at vi opsamler meget mindre 
dagrenovation end tidligere. Før havde vi 
altid top på affaldscontaineren, men nu 
er vi gået over til 14-dages tømning. Vi fik 
dog samtidig en 240 liters container i ste-
det for en 140 liters container – men uanset 
hvad, er der en økonomisk besparelse, som 
måske også kan være en motivationsfaktor 
for folk.”

Herlevborgerne ved, hvad der skal til
”Vi har testet ordningen grundigt ude i 
virkelighedens verden. Det betyder, at vi 
får en løsning, der giver mening i famili-
ernes liv. En mere Herlev-agtig model, kan 
man sige,” fortæller miljømedarbejder 
Dorte Hvid-Jacobsen. ”Og det har været 
en positiv oplevelse, at genbrug faktisk er 
noget, som folk går op i. Tidligere har vi 
måske arbejdet ud fra en idé om, at det 
var eksperterne der kunne sige, hvordan 
tingene skal gøres og hvorfor. Men det er 
tydeligt, at borgerne ligger inde med vig-

tig viden, som vi også kan bruge. De ved, 
hvad der skal til, for at tingene fungerer 
i praksis. Man kan sige, at mens vi er eks-
perter i affaldsbehandling, er borgerne 
eksperter i hverdagen. Og deres erfarin-
ger kan vi lære af og bruge fremadrettet, 
også på andre områder.” 

Dialog tager tid
For Teknisk Forvaltning har ambassadø-
rerne ikke kun bidraget med at teste ord-
ningen, de har også sat fokus på den gode 
dialog. Dorte Hvid-Jacobsen siger: ”I eva-
lueringen skrev de individuelt tilmeldte 
ambassadører næsten enstemmigt, at der 
har været en rigtig god dialog med kom-
munen, mens andre deltagere, der var til-
meldt ordningen som gruppe, gav udtryk 
for, at det har været en ren monolog fra 
vores side. For os er det også en interes-
sant erfaring at gøre. Hvis vi vil i dialog 
med Herlevborgerne om vores ydelser, er 
det jo vigtigt at spørge sig selv – hvad er 
det der gør, at noget opleves som dialog? 
Og der kan vi se, at dem vi besøgte hver 
især og tog en snak og en kop kaffe, var 
dem der oplevede, at vi gik i dialog. Den 
ekstra indsats og det personlige møde på-

virker simpelthen opfattelsen af alt, hvad 
vi ellers har gjort. Det har selvfølgelig ta-
get noget tid at snakke med 100 ambas-
sadørfamilier, men det har været godt 
givet ud.” 

Hjælpelysten lever
Engagementet og lysten til at formidle er-
faringerne lever videre hos ambassadør-
familierne, også efter ordningen er gået 
over til almindelig drift. For, som Karin 
Petersen siger: ”Ambassadør – det er jo 
sådan en flot titel. Men vi er måske ikke 
blevet brugt helt så meget, som vi kunne 
være.” 

Albert Bragason supplerer: ”Vores nabo 
kontaktede os også den anden dag, for 
lige at spørge om noget sortering. Og det 
ville vi jo gerne hjælpe med.” Han forsæt-
ter: ”Vi kunne også gå ud og stemme dør-
klokker og fortælle om det. Eller vi kunne 
stille op på Herlev Festuge – I (Herlev Kom-
mune, red.) kunne jo sørge for, at der sker 
lidt, så det ikke bare er en bod med folk 
fra kommunen. Vi kommer i hvert fald 
gerne.”

Tal fra forsøget
I forsøgsperioden juni 2011-marts 2012 har 100 ambassadørfamilier og 125 familier 
fra en grundejerforening testet ordningen. Sammen har de indsamlet følgende 
mængder genanvendelige materialer:

Papir: 12.842 kg – svarende til 204 træer
Glas: 6.053 kg – svarende til 81.797 marmeladeglas
Plast: 2.252 kg – svarende til 132.411 plastposer
Metal: 1.036 kg – svarende til 22.042 dåser

I opstarten blev der sorteret mest i gennemsnit per husstand, hvilket både kan skyldes nyhedens 
interesse, samt at alle deltagerne i de første måneder havde tilmeldt sig individuelt, mens de efter-
følgende deltagere var tilmeldt som gruppe.

Ambassadørfamilie fra Madam Skrald forsøgsperioden. Fra venstre mod højre: Jakob Petersen (10), Maja Petersen (19), Simon Petersen (15), 
Albert Bragason og Karin Petersen.


