Agenda Centeret udleverer flere forskellige ting, der er gode at have, når man vil sortere sit affald

Starthjælp til dem, der endnu ikke er
kommet i gang med at sortere affald
Det ser fornuftigt ud med affaldssorteringen de fleste steder i Albertslund, men der er dog også plads til
forbedringer især mht. plast og madaffald. Det er der stadig for meget af i restaffaldet. Til gengæld ser det
godt ud med glas, papir, pap og metal. Det er der kun meget lidt af i restaffaldet.
Hvorfor er det svært med plast og madaffald?
Der er sikkert flere forklaringer på, hvorfor vi finder meget plast og madaffald i restaffaldet. En af
grundende er formentlig, at mange er i tvivl om, hvad der er plast. Derfor kommer de for meget af det i
restaffaldet, for ikke at ødelægge plastfraktionen.
Madaffaldet er modsat plast meget let at kende. Her er problemet nok mere, at de gamle bioposer var for
skrøbelige, og nemt blev utætte. Det var ikke særlig motiverende. Men heldigvis har de nye grønne
plastposer løst det problem. De gør også, at hvis man binder en god knude på, bliver den udendørs
beholder ikke så beskidt. Desværre er der nok bare en del, der ikke rigtig er kommet i gang igen, efter
nogle dårlige oplevelser med de gamle grønne poser i starten.

Hvorfor er det en god ide at sortere madaffald?
Der er meget energi i madaffald, der bliver udnyttet, når det sendes til bioforgasning. Efter forgasningen
kommer restproduktet ud på markerne, fordi det er fyldt med næringsstoffer. Ikke mindst fosfor, som er
nødvendigt for at planter kan gro. Klodens fosforressourcer findes kun i meget få lande, og det er en
begrænset ressource, derfor er det nødvendigt at udnytte fosforen i madaffaldet.
Mål om 60 % genanvendelse
Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at 60 % af vores affald skal genanvendes, og i
virkeligheden er der brug for, at vi kommer endnu højere op. I 2018 var vi dog kun nået til 41 %, så der er
en bid vej endnu, og der er ingen vej uden om, at få mere madaffald og plast sorteret fra til genbrug.
Rundt regnet 30 %, af det der ligger i vores skraldeposer til restaffald, er madaffald. Det bliver nu sendt til
forbrænding. Dertil kommer 7 % plast, der ryger samme vej. Det er vi nødt til at gøre bedre.
Vil du gerne i gang med at sortere, vil Agenda Centeret meget gerne hjælpe dig
Det er ikke for sent at komme i gang med at sortere. I Agenda Centeret kan du både få svar på spørgsmål
om, hvor det forskellige affald skal smides hen, du kan få sorteringsfoldere, en grøn spand til sit
madaffald, grønne poser, og du kan få hjælp til at indrette dit køkken, så du kan få plads til alle
fraktionerne.
Er du en af dem, der endnu ikke er kommet rigtig i gang med at sortere affald, så kig forbi os i Kanalens
Kvarter 32 eller ring 43 62 20 15 og vi laver en aftale.

