TIL BEBOERVALGTE OM SORTERING OG GENBRUG AF AFFALD

SÅDAN KAN I
HJÆLPE BEBOERNE
MED AT SORTERE
OG GENBRUGE MERE
Mange af jer er optaget af, hvordan I kan hjælpe affaldssorteringen på vej i jeres boligafdeling. Her er idéer til
lokale tiltag i boligafdelingen eller på tværs af afdelinger, hvor I samtidig kan lægge op til festligt samvær og
socialt sammenhold. Nogle tiltag kan nemt udføres, og andre kræver lidt forberedelse. God fornøjelse med dem.

OPRYDNINGSDAG
Invitér til en fælles arbejdsdag, hvor I laver sjove lege
med børnene, fx en affaldsskattejagt, stafet eller
sækkeløb, hvor børnene også skal sortere affald.
Helst det svære affald, fx juice- og mælkekartoner
og kakaobrikker, der ikke skal i pap, men i restaffald.
Husk præmier, medaljer eller diplomer til børnene, og
afslut evt. med mad eller snack.
LOPPEMARKED
Invitér til et loppemarked lige efter jul eller fx sommerferie, så legetøj, tøj og køkkenredskaber kan genbruges i et nyt hjem.
BYTTEHYLDER OG -MARKED
Skab byttehylder med tøj og fx bøger
og blade i vaskekælderen – og invitér til et byttemarked, hvor man
kan bidrage med ting og sager til
genbrug og tage noget andet med
hjem. I kan også byde på kaffe og
kage.

I OPGANGEN
Invitér til opgangsmøder om affald, og lav evt. konkurrencer imellem opgangene. Beboerne skal lære
hinanden godt at kende, så det er naturligt at hjælpe
hinanden.
FESTER OG MØDER
Opstil spande til sortering til sommer- og julefesten,
fællesspisningen, afdelingsmødet mm., så det bliver
naturligt at sortere. Det giver anledning til at få en
snak om affald og motiverer beboerne til at sortere
selv. Lav fx en affaldsquiz med præmier som et
festligt indslag.
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TIL BEBOERVALGTE OM SORTERING OG GENBRUG AF AFFALD

BANKO
Invitér til banko, og udlevér fx affaldsnet og bioaffaldsposer som sidemandspræmier.
TEMAMØDE OM SORTERING AF AFFALD
Fortæl, hvordan man nemmest kan sortere sit affald.
Lav fx en quiz om affald og genanvendelse, hvor deltagerne kan vinde fx affaldsnet.
VELKOMST TIL NYE BEBOERE
Invitér dem til velkomstkaffe, hvor de møder hinanden
og jer. Fortæl dem bl.a. om sortering og genbrug, og
vis dem måske rundt.
FRIVILLIGE WEEKENDHJÆLPERE
Mobilisér beboere i ældreboligafdelinger, der kan hjælpe naboer med at bære affald ned i weekenden.

NETVÆRK FOR AFDELINGER
MED ÆLDREBOLIGER
Kom med i nyt netværk med erfaringsudveksling og
sparring om udfordringer med bl.a. affald og genbrug
i ældreboliger. Kontakt Elin Troest i SAB Valbyholm på
e.troest@hotmail.com
AFFALDSVANDRING
Arrangér en vandring med en driftsmedarbejder i afdelingen, og kom med input til, hvad der kan gøre det
nemmere at sortere affald som beboer, fx med skilte,
piktogrammer på affaldsbeholdere osv.
ÅRLIG AFFALDSINDSAMLING
Tilmeld en eller flere afdelinger til årlige landsdækkende affaldsindsamlinger med fx Danmarks Naturfredningsforening. Start fx med morgenbrød og kakao til
børnene, før alle sendes af sted på affaldsjagt i nærområdet, og slut af med en let servering.

SAB’ERE VIL MERE
SORTERING OG GENBRUG
På et udviklingsseminar for beboervalgte i SAB i september 2019 tog
en idégruppe fat på affald og var optaget af, hvad en afdelingsbestyrelse kan gøre, og hvordan man får fælles fodslag i afdelingen. Der var
så stor opbakning til emnet fra de tilstedeværende, at formand John
B. Sørensen kunne give gruppen præmier og en pose penge med hjem
til at videreudvikle idéerne. Det førte til et ’skraldeseminar med SAB’ i
efteråret, og forslag derfra er samlet her til inspiration.
JOHN B. SØRENSEN, FORMAND FOR ORGANISATIONSBESTYRELSEN I MAJ JØRGENSEN,
SAB ROLANDSGÅRDEN I INGRID RASMUSSEN, SAB LANGELANDSHUS I ELIN TROEST,
SAB VALBYHOLM I GERTIE ELLEBY, SAB SKYTTEVÆNGET I
JEANETTE STAUDORF, SAB HUMLEVÆNGET/ORGANISATIONSBESTYRELSEN

