
                                                                                          Albertslund den 23. september 2021.


Høringssvar til Affaldsplan 2021-2026 og regulativ for husholdningsaffald.


Fra: Grundejerforeningen Gl. Vridsløse.


Bestyrelsen i Grundejerforeningen Gl. Vridsløse fremsender hermed høringssvar til Albertslund 
Kommune omhandlende Affaldsplan og regulativ.

Vi afholder først møde for grundejerne den 16. november 2021, hvor Verdensmålcenteret deltager.


Vi er selvfølgelig positive overfor at skulle sortere og genbruge. Dog ser vi visse udfordringer i 
forbindelse, med det kommende system.


I skriver bl.a  at det er vigtigt med et velfungerende affaldssystem, tilpasset de lokale forhold.

Vi tænker, det er en stor udfordring i vores landsby Gl. Vridsløse at få placeret fire sorte containere 
på egen matrikel. Ved flere af landsbyens huse, vil man skulle fjerne stakitter og hække, for også 
at passe ind med kravene til afstand for afhentning af skrald. 


Så store sorte affaldsbeholdere er ikke kønne at placere i et landsbymiljø - på hver matrikel. 

Kunne det være en mulighed med et tilbud fra kommunen, om en standardløsning/ henstilling/ 
forslag, til afskærmning af plastcontainere i landsbyen, hvis der ikke findes andre og bedre 
løsninger på nuværende tidspunkt.


Vi ser også nogle problemer i forhold til mad og restaffald i store dybe containere, som vil være en 
stor udfordring i forhold til renligholdelse især om sommeren, hvor der vil kunne forekomme mider 
m. m. 

Vil det være muligt at indrage en ordning i kommunens tilbud omhandlende renligholdelse af især 
disse containere med mad og restaffald, med tilknytning af rengøring med spulevogn eller andet, 
især i sommerperioden.

Det vil også være nødvendigt med adresse på containerne, så hver grundejer får egen container 
tilbage på matriklen.


I forhold til tømning af de forskellige beholdere, er der lige nu udfordringer i forhold til glas og 
plast. Så tømning af glas hver 8. uge er måske stadig en udfordring. Hvorimod der ikke er meget i 
beholderne med metal !


Det er lidt uoverskueligt og svært at gennemskue hvad det reelt kommer til at koste fremover, i 
forhold til de valg/ fravalg, vi gør i landsbyen.


Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Gl. Vridsløse 

Alice Holse.



