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Opfølgning på borgermøder om affaldssortering  Efter nogle rigtig gode borgermøder i august 2015 er vi nu snart klar med ”Fase 1” til sommerhusene ved østkysten. Med dette brev vil Miljøafdelingen give jer en status på projektet.  Målet er at områderne langs østkysten holdes pæne og rene, samt at ejere og lejere i områdets sommerhuse kan aflevere mere genanvendeligt affald lokalt.   Fase 1 Miljøafdelingen forelægger Udvalget for Teknik og Miljø en model med to ”minigenbrugsstationer” centralt i henholdsvist Øster Hurup og Als. Begge stationer vil indeholde en række nedgravede beholdere med 5m3 i hver. Beholderne vil blive overvåget løbende, for at sikre at der er ryddeligt omkring dem.   På billedet ses et eksempel på en række af seks delvist nedgravede affaldsbeholdere. 
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Centralt i byerne bliver der allerede afleveret rigtig meget glas samt papir og småt pap. Både hos Meny og hos Dagli´Brugsen er der mange affaldsbeholdere. Samtidig er der ofte også hensat affald ved siden af. Med nye løsninger ved supermarkederne kan vi være med til at forskønne bybilledet, samtidig med at vi udvider sorteringsmulighederne. Erfaringerne fra borgermøderne sidste år vil sammen med erfaringerne fra de to minigenbrugsstationer i 2016 blive brugt til at vurdere behovet for flere anlæg.   I både Als og Øster Hurup samarbejder vi nu med de lokale supermarkeder om en placering tæt på deres parkeringsarealer. Endelig beslutning træffes snarest muligt. Vi vil holde jer opdateret efter politisk behandling i marts.  Det gode budskab Det nytter at sortere affald, og vi er meget glade for al den støtte, vi kan få fra grundejerforeningerne i området. Det er jer, der kender området og beboerne bedst. Vi vil informere sommerhusejere og lejere på forskellig vis – men med jeres hjælp, kommer vi helt sikkert bedst fra start. Første indsats fra vores side bliver husstandsomdeling af en affaldsfolder i marts måned. I folderen vil I kunne læse om de forskellige ordninger vi tilbyder i Mariagerfjord Kommune. Vidste du fx, at du kan bestille afhentning af storskrald én gang per måned i 10 måneder af året – eller at miljøkassen nu både kan bruges til farligt affald og småt elektronik?  Genbrugspladsen i Als Indtil de nye minigenbrugsstationer er klar, må I fortsat meget gerne besøge vores genbrugsplads i Als. Muligheden for at aflevere ekstra restaffald gælder fortsat. I 2015 havde vi 38.000 besøg på genbrugspladsen. 2015 blev dermed endnu et år med store stigninger i både antallet af besøgende og affaldsmængder på pladsen. Der bliver sorteret affald til den store guldmedalje, og det er vi rigtig glade for.   Vi glæder os til, at I også kan aflevere hård plast samt metal i Øster Hurup og i Als. Når vi sorterer vores affald, kan vi bedre udnytte de mange ressourcer, der ellers ville forsvinde med skraldeposen.   Har I spørgsmål om kommunens affaldsordninger generelt, er I velkomne til at kontakte vores Affaldsteam på 97 11 37 80.    Venlig hilsen   Brit Ditlev Brunø  Miljøingeniør  


