
April 2020

Hilsen fra genbrugsvejlederne

Ved indgangen til april er genbrugspladsen igen blevet åbnet efter at have været lukket fra 13. marts
p.g.a. Corona-pandemien efter ordre fra Kommunernes Landsforening (KL), som krævede 
øjeblikkelig lukning overalt i Danmark. Mange af os blev sikkert i første omgang overraskede. Var 
det også nødvendigt, for i Filskov plejer der ikke at komme så mange på en gang, at vi ikke kunne 
holde afstand? Ved nærmere eftertanke, ja så kunne andre selvfølgelig vælge at køre til Filskov, når 
nu der var tid til at få ryddet op derhjemme, når nu de mange arbejdspladser blev lukket ned, og 
havesæsonen samtidig begynder. 

Man går i gang med alle de ting, man ikke når i en travl hverdag. Derfor må vi udvise tålmodighed, 
hvis containerne er fyldte, og så vente med at aflevere, indtil vi igen har ”normale tilstande”. 

Genåbningen er ledsaget af regler. 
-  Der må kun være 10 biler ad gangen på pladsen, 
-  man holder 2 meters afstand fra hverandre, 
-  man har handsker på, 
-  man har selv kost og skovl med, så man kan rydde op efter sig – både ude på pladsen, 
   men især i hjørnet med haveaffald. 

Oprydning er ikke noget nyt, og det skal der heller ikke slækkes på, når Corona-krisen er overstået!

Her under nedlukningen har vi rigtig kunnet mærke, hvor meget det betyder, at vi har denne 
genbrugsplads i Filskov, og vi opfordrer endnu en gang til, at man gør sig umage med sorteringen, 
for vi skulle ikke gerne have fjernet flere sektioner, fordi der sløses. Medarbejdere i Virksomhed og 
Affald, som er den afd., som genbrugspladserne hører under, er i gang med at registrere, hvad der 
kommes i containerne. Det gøres bl.a. for kunne vurdere, om indretningen af pladsen skal ændres, 
om der fortsat skal være fri adgang døgnet rundt og om skiltningen kan forstås, fordi fejlsortering er
dyr, og der er nok andet, som vi borgere hellere vil have, at kommunen bruger vores skattekroner 
til.

Hvordan opnår vi større ”træfsikkerhed” på genbrugspladsen?
Man prøver hjemmefra at finde ud af hvilken container, de forskellige emner skal fyldes i. Hertil er 
Affalds ABC en god hjælp. Den findes jo også her på vores hjemmeside. 
ABC’en hænger også på genbrugspladsen, og den angiver rigtig placering af så godt som alle ting.
VIGTIGT: Respekter, at ikke alle emner må afleveres på vores plads, men skal til pladserne på 
Ribe Landevej syd for Grindsted eller Havremarken i Billund.

Kig på skiltene, der står ved de forskellige containere, og følg de små beskeder, der er klistret på 
containere. Der er desværre stadig nogle, der siger, at denne container har jeg altid brugt, så det 
fortsætter jeg med. Et eksempel kunne være øldåser. Der er en beholder til dem i en af de blå 
skibscontainere.

På enkelte emballager kan man nu læse hvilken sektion, man skal vælge. Hvor ville det være 
fantastisk, hvis alle producenter fulgte efter, ja om der blev lovgivet om dette tiltag.

Mere om os
Filskov Info og denne hjemmeside har indtil nu været gruppens talerør, hvor vi fortæller, hvad der 
sker på vores genbrugsplads, og hvor vi giver råd og vejledning, og når man flytter til Filskov, så får
man en folder om genbrugspladsen med i velkomstpakken. Er der brug for information her og nu, 
sådan som vi oplevede det her ved lukning og genåbning af pladsen, så vil vi også gerne 
viderebringe beskeden via ”Filskov før- og nutid”. 

Hilsen
Jens Peter, Poul, Finn, Jan, Niels, Johan, Jens Erik og Birgit


