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PÅ MADAM SKRALD ORDNINGEN                 Februar 2012



KÆRE DELTAGER I MADAM SKRALD FORSØGSORDNINGEN

I slutningen af 2011 meldte grundejerforeningen Køllegaard sig ind i forsøgs-
ordningen, sammen med borgmester Thomas Gyldal Petersen og udvalgte 
politikere fra kommunalbestyrelsen. Det bragte deltagerantallet op på 218 
husstande. 

Nu skal vi til at samle op på erfaringerne, så vi kan justere de sidste detaljer 
inden 5.000 husstande får en Madam Skrald beholder til april.  
 
EVALUERING
Evalueringen foregår forskelligt, alt efter hvornår du indtrådte i ordningen. 

•	 Deltagere med opstart i juni og september 2011 har haft besøg af en 
     medarbejder, der har spurgt til erfaringerne. Vil du dele flere erfaringer 
     med os - eller var der noget, du ikke fik sagt - så kig forbi det nye 
     evalueringsforum på madamskrald.dk. 

•	 Deltagere fra grundejerforeningen Køllegaard modtager et 
     evalueringsskema og en frankeret svarkuvert med 
     dette brev. 

Vi håber, at I vil tage jer tid til at deltage i evalueringen.



AFSLUTTENDE EVALUERINGSMØDE

Ud over at evaluere på selve ordningen vil vi også gerne 
høre om, hvordan det har været at deltage i en forsøgs-
ordning med Herlev Kommune. 
Derfor indbyder vi nu til et afsluttende møde, hvor vi gerne 
vil høre ris og ros om den måde, vi har tilrettelagt proces-
sen, og samtidig få et bud på jeres rolle når ordningen 
træder i kraft til april.

Kom til det afsluttende evalueringsmøde, hvor borgmester 
Thomas Gyldal Petersen også vil sige tak for indsatsen:
 
  Tirsdag den 27. marts 
  Herlev Medborgerhus 
  Kl. 17.30-19.30

Arrangementet inkluderer en sandwich og en vand. 
Programmet for aftenen vil fremgå på madamskrald.dk 
til marts.

Tilmeld dig senest fredag den 9. marts på 
madamskrald@herlev.dk, eller ring til 4452 6456.



FØLG MADAM SKRALD TIL DØRS

I november deltog flere af jer i en rundvisning på Vestforbrænding. Her blev 
vist en film om, hvordan jeres affald håndteres efter afhentningen, og hvor-
dan den almindelige dagrenovation håndteres på forbrændingsanlægget. Vi 
har fået mange positive tilbagemeldinger på arrangementet - tak for det.

Nye deltagere er siden kommet til, og vi vil derfor gerne invitere til en ekstra 
rundvisning, som vil finde sted TIRSDAG DEN 28. FEBRUAR på Vestforbræn-
ding. Der er 30 pladser, som fyldes efter først-til-mølle. Du kan ringe og 
tilmelde dig på tlf. 4452 6456 eller 
skrive til madamskrald@herlev.dk. 

PROGRAM  
Kl. 16.45-17  Ankomst  
Kl. 17-18 Rundvisning  
Kl. 18.15-19  Sandwich og status 



ÆNDRINGER INDENFOR NÆRMESTE FREMTID

Der har været problemer med nogle beholderlåg. Nogle har fx 
ikke været  tætte, og det har været vanskeligt at tømme be-
holderens rum helt, når materialerne var våde af regnvand. 
Derfor udskiftes alle låg. 
Derudover skal alle beholdere fremover være grå. Har du en grøn 
beholder, vil den derfor blive skiftet ud. Endelig afprøver vi en 
ny trehjulet model på udvalgte 240 l beholdere. Er din beholder 
iblandt, vil du blive kontaktet. 
 
VEDRØRENDE SMS-ORDNINGEN
Når du er tilmeldt sms-ordningen, får du besked når din beholder skal stilles 
ud til tømning. Du kan tilmelde dig sms-ordningen på madamskrald.dk/faq
På tilmeldingssiden skal du, når du har indtastet din adresse og valgt dit hus-
nr. i menuen, klikke på det lille mobilikon i tømmekalenderen. Se billedet:



STATUS (mængder) Papir (kg) Glas (kg) Plast (kg) Metal (kg) Samlede mængder 
(kg)

Juli 
(50 husstande)

528 340 26 54 948

August
(50 husstande)

544 313 65 52 974

September
(50 husstande)

590 240 130 60 1.020

Oktober
(101 husstande)

1.380 620 350 150 2.500

November
(101 husstande)

1.260 520 260 120 2.160

December
(180 husstande)

2.120 780 260 120 3.280

Januar
(218 husstande)

2.400 1.260 440 180 4.280

IALT: 8.822 4.073 1.531 736 15.162
                     
 

STATUS 
(CO2)

Papir (kg) Glas (kg) Plast (kg) Metal (kg) Samlede mængder 
(kg)

CO2 besparelse i kg 26.095 1.771 1.332 1.217 30.415* 

     
* Tallet viser den forventede minimumsbesparelse, fordi der i beregningen ikke skelnes mellem typer af metal. 

Genanvendelse af aluminium og kobber giver f.eks. en væsentlig højere CO2-besparelse end jern.



DET BETYDER DIN INDSATS...

...149 MELLLEMSTORE TRÆER
For hvert ton indsamlet papir spares træ svarende til 17 mellem-
store rødgrantræer. Med de 8,8 ton der er indsamlet i ordningen, 
har vi altså ’sparet’ omkring 149 træer.
 
...4,7 GANGE RUNDT OM JORDEN
15 ton affald er blevet indsamlet i jeres beholdere, hvilket giver en 
besparelse på 30 ton CO2. Det svarer til 198.000 
km i en almindelig personbil eller 4,7 gange 
rundt om jorden.

VIDSTE DU AT...?

•	 Nyt papir fremstilles af træ, 
fyldstof og lim - men man kan 
lave papir og pap af genbrugs-
papir, uden at tilsætte nye fibre 
fra træer.

Kilde: Vestforbrænding



KONTAKT

Tlf. 4452 6456
madamskrald@herlev.dk
madamskrald.dk

GIV EN HÅND TIL NABOEN
Siden årsskiftet har vi oplevet stor interesse for, hvordan ordningen fungerer i praksis, og 
vi deltager løbende på grundejerforeningsmøder, hvor vi fortæller om jeres erfaringer. 

Vi vil selvølgelig opfordre jer til at svare på spørgsmål fra naboen eller andre herlev-
borgere, som måske har læst om Madam Skrald i affaldshæftet fra januar eller i det brev 
vi har udsendt til kommende deltagere i ordningen. Eller som måske har set en af de ud-
stillede beholdere på bibliotekerne eller Genbrugsstationen. 

Det kan også være, at I bliver kontaktet af os, med henblik på deltagelse i et af møderne. 


