
 
 
 

 
Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 
og telefontid Onsdag lukket 
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Rådhuset 
Hold-an Vej 7 

2750 Ballerup 
Tlf: 4477 2000 

www.ballerup.dk 

 

Dato: 10. januar 2017 

 

Tlf. dir.: 4175 0157 

E-mail: Mkjr@balk.dk 

Kontakt: Mette Kjær-Andersen 

 

 

 

 

 

 

Kære Skovlunde Genbruger, 
Vil I være ambassadører og dele jeres erfaringer og viden med de andre bor-

gere? 

 
Endnu engang tak, for at I ville være med i Skovlunde Genbruger forsøget. Det er vi 

meget glade for. Siden forsøget sluttede, har vi arbejdet målrettet med den viden og 

de erfaringer, forsøget og I har givet os. 

 
Affaldsregulativet er i høring og den endelige vedtagelse vil blive fremlagt af Kommu-

nalbestyrelsen sidst i januar, sammen med de ændringer høringen har givet anledning 

til. 
 

Vi forventer, at udrulningen af den nye affaldsordning vil blive implementeret i resten 

af Ballerup kommunes villakvarterer til april 2017, hvorefter rækkehusene og etage-
boligerne efterfølgende vil indgå i den nye affaldsordning. 

 

Da I efterhånden er specialister i at affaldssortere, dem der kender ordningen bedst 

og har den rette viden, vil vi høre, om nogen af jer vil være interesserede i at blive 
ambassadører for Skovlunde Genbruger forsøget? 

 

Hvad indebærer det at være ambassadør? 
Som I selv oplevede, vil der komme borgermøder rundt i kommunen. I den forbin-

delse vil vi rigtig gerne invitere interesserede fra Skovlunde Genbruger med ud til mø-

derne for at svare på de mange spørgsmål, der kunne opstå hos borgere – det er jer, 
der sidder med erfaringerne. 

 

Mødekalenderen ligger endnu ikke fast, men vi håber på, at dette ligger klart i starten 

af det nye år. Der er selvfølgelig forståelse for, hvis datoerne eller tiderne ikke stem-
mer overnes med andre aftaler. Derfor søger vi så mange ambassadører som muligt. 

 

Vi ønsker at skabe en let og fleksibel overgang til den nye affaldsordning, og derfor vil 
vi gerne give borgerne i Ballerup inspiration til, hvorledes de kan sortere inde i huset. 
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I den anledning vil vi meget gerne hente inspiration hos jer og vise andre, hvordan I 

fået sorteringen til at hænge sammen indenfor. 

 
Jeg er derfor meget interesseret i at komme på besøg og få jeres historie. Ønsker I 

ikke dette, vil jeg blive meget glad for at modtage et billede på nedenstående tlf. nr. 

eller mail af jeres måde at sortere på + en kort beskrivelse af, hvilke materialer i bru-

ger, og hvor disse er købt. 
 

I kan melde jer både til at deltage i borgermøderne og/eller med billeder og historier 

om jeres sortering. 
 

Er der spørgsmål eller lignende, er I altid velkommen til at ringe eller skrive en mail til 

mig. Vi håber at høre fra mange af jer. 

 
På forhånd tak. 

 

Med venlig hilsen 
Mette Kjær-Andersen 
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