Filskov Genbrugsplads
En hilsen fra genbrugsvejlederne juli 2018
Et år er snart gået, siden vi indviede vores genbrugsplads på Industrivangen 9.
Vi har helt bestemt det indtryk, at alle er glade for pladsen. Den sparer os for mange kilometer ude
på landevejen og tiden, der alene går med det, men den giver os også mulighed for at få ryddet op
ude og inde. Der er indsamlet 128 tons på ½ år. Det svarer til, at hver borger i gennemsnit har
afleveret 21 kg/måned, og det er mere, end der var budgeret med. Det betyder også, at vi har opnået
et bedre resultat kilomæssigt end pladserne i Sdr. Omme (12 kg) og Vorbasse (20 kg).
MEN der lurer en fare for, at vi ikke kan få lov til at beholde den container, som KUN er beregnet
til ”mursten og tegl”. Her lander somme tider hele badeværelser inkl. sanitet. Ja, desværre bruges
containeren til det, som man har med i bilen eller på traileren.
Det må vi kunne gøre bedre her i Filskov.
Hvis vi vil beholde alle de nuværende containere, så må ALLE være med til at prøve at forhindre,
at nogen ikke følger vores Affalds-ABC, som hænger på væggen ud for ”Småt brandbart”.
Det er nemlig meget vigtigt, at det gøres rigtigt, så afleveringen ikke bliver til en økonomisk
belastning, men en gevinst, når hele containerens indhold kan genanvendes eller bortskaffes for
mindst mulig udgift.
Der er desværre også emner, som ikke kan afleveres her i Filskov,
men må køres til de store genbrugspladser på Ribe Landevej 6 syd for Grindsted
eller Havremarken 8 i Billund:
Du kan også finde denne Genbrugs ABC her på hjemmesiden.
Vores Byttezone er populær, og det glæder os at se, at her er ”god omsætning”. Mange skal lige ind
for at kigge, når de er på pladsen, og vi genbrugsvejledere prøver jo at præsentere tingene så godt
som muligt. Når man stiller nogle ting ind i containeren, så skal man huske på, at de skal være i en
sådan stand, at man selv kunne finde på at tage dem med hjem.
I skibscontaineren over for Byttezonen kan man stille ting, som med en lille reparation igen kan
blive brugbar for en anden.
Sådan kan alle hjælpe:
Papkasser foldes ud.
Haveaffald lægges tæt og i højden.
Øldåser lægges i containeren specielt hertil – findes i skibscontaineren.
Respekter Affalds-ABC'en. Rød farve betyder, at emnet ikke må afleveres i Filskov.
Lågerne på jern- og papcontaineren samt småt brandbart skal lukkes, inden man forlader pladsen.
Den grønne 2-rums container på hjul derhjemme, skal I selvfølgelig stadig benytte.

Pladsen må kun benyttes af private - firmaer ingen adgang.

Genbrugsvejledere
Til pladsen er knyttet frivillige genbrugsvejledere, som holder øje med containerne, Rep- og
Byttezone. Dem kan man altid spørge til råds. Genbrugsvejlederne har dog ikke faste mødetider på
pladsen.
Gruppen består p.t. af 5 hold á 1-2 personer, men vi vil meget gerne være flere, så kontakt en af os
med de gule veste. Alle kan være med til at løfte opgaven, ung som gammel, mand som kvinde,
forældre med store børn. Vagters antal og længde kan sagtens tilpasses din kalender.
Holdene skiftes til at besøge pladsen, og de har vagten hver 5. uge i 2½-3 timer fordelt på 2 dage.
De holder også øje med, hvornår containerne skal tømmes.
Man kan altid bytte med et andet hold, hvis man er forhindret i at tage en vagt.
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