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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

Tirsdag 1. marts 2022 

 

Til stede:   

Hanne, Emil, Karen, Carl Ejnar, Kirsten, Jens J., Jens M., Per, Ivan, Irene, Kim, Eske, Birgit og 
Jesper + Annatina og Annette en del af mødet. 

Fina, Maria, Lillian og Alex havde meldt afbud til dette møde. 

Da der var flere nye med til dette møde, blev der gennemført en kort introduktionsrunde. 
Det tog dog naturligvis lidt tid og en tæt dagsorden, drillende teknik og trætte bestyrel-
sesmedlemmer efter to forudgående møder udfordrede mødeafviklingen.   

 

Valg af ordstyrer og referent 

Kim fungerede som ordstyrer, Jesper som referent. 

 

Godkendelse af referat fra møde 9/11-2021 

Godkendt. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

Næste møde(r): 

Torsdag 7/4 – kl. 18-20, 2022 fællesmøde. (Bemærk ændret tidspunkt) 

Årsmøde 3/5 – kl. 19 

 

Bestyrelsens seneste tiltag. 

Netop denne dag havde bestyrelsen gennemført en øvelse kaldet Klima-collage – faciliteret 
af Annette Buhl med flere. Det handlede om de mange komplekse samspil vedr. årsager og 
virkninger forårsaget af menneskets påvirkning af klimaet. Der var også afholdt bestyrelses-
møde. 

Bestyrelsen har afsluttet et kursus om bæredygtighed og Verdensmål ved Christian Poll fra 
DTU. Det har omfattet 3 møder af 2 timer. Der er bl.a. foretaget en foreløbig screening af 
aktiviteterne: Søens Dag, havekurset og Grønne Skoler. En af gangene holdt Jens J. oplæg om 
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Verdensmål-tiltag i den økologiske kolonihave. 

Repræsentanter fra bestyrelsen har holdt møde med flere personer fra biblioteket med hen-
blik på fremadrettet samarbejde. Biblioteket har store ressourcer vedr. kommunikation 
overfor omverdenen og vil også gerne den grønne udvikling. Efter tidligere succesfuldt sam-
arbejde er der betydelige forventninger til potentialet af samarbejdet.  

Bestyrelsen har også gjort yderligere indsats på fjernlageret med sortering etc. 

 

Affaldsindsamlinger – evt. initiativer? evt. gruppe? 

På foreningens årsmøde sidste år nævnte Annatina ønsket om yderligere indsats overfor det 
henkastede affald. Annatina berettede om sine aktiviteter ved affaldsindsamlinger ved flere lej-
ligheder og hvordan det har sat gang i noget – f.eks. i et bestemt område i Mørkhøj. 

Det gav anledning til refleksion over mulighederne for både øget indsamling af henkastet affald 
og forebyggelse af henkastning af affald. I forsøget på at ændre folks vaner var Annatina interes-
seret i at vide hvem der smider hvilket affald og hvornår – for bedre at kunne forebygge. Irene, 
Kim m.fl. bragte tanker om projekter til kortlægning af emnet. Annatina kunne allerede nævne 
en del af sammenhængene, men det ledte til drøftelse af, hvem der har ansvar for hvad (udfor-
dringen ved private arealer) og hvor meget man må registrere ved undersøgelser (GDPR). 

Birgit nævnte muligheden for samarbejde med skoler – hvor ikke mindst de store skoleelever – 
og gymnasieelever - synes ansvarlige for en hel del henkastet affald. 

Kim foreslog etablering af en ny – evt. midlertidig - gruppe besående af Annatina, Irene og evt. 
Hanne.  En meget foreløbig arbejdstitel kan måske være affaldsfri by og natur – men bedre navn 
kan utvivlsomt findes. Der følges op. 

Efterskrift: Kim har spurgt omkring.  

- Planmiljø har gennemført en undersøgelse for Miljøstyrelsen om henkastet affald 2019-
2020; første del handler blandt andet om, hvem der gør det. Se mere her 
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/03/978-87-7038-167-3.pdf 

- Hold Danmark Rent er ved at oprette en vidensportal bl.a. om henkastet affald; se her 
https://www.holddanmarkrent.dk/home/vidensportal-forside/ Her findes også link til af-
faldsanalyser og viden om affaldstyper m.m. HDR har i perioden gennemført interviews 
med borgere om henkastning af affald med fokus på, hvor det sker; 3.600 interviews i 25 
kommuner. En opsamling er tilføjet referatet som bilag. 

Gladsaxe Grønne Nabofællesskaber – orientering 

Hanne orienterede om baggrunden og etableringen af Gladsaxe Grønne Nabofællesskaber, der 
primært benytter Facebook som fælles platform.  

Idémanden bag grønne nabofællesskaber er Bent Mariager fra Frederikssund. 

Der er nu en lang række lokale Facebook-grupper, hvor medlemmerne kan dele inspiration til at 
gøre hverdagen grønnere. 

I Gladsaxe grønne nabofællesskaber søges der i øvrigt etableret en bytte-container som en for-
søgsordning. Genbrugscenter København har en lyserød byttecontainer stående på Tomsgårds-
vej 21. Affaldscentret på Samsø har også en byttecontainer, men det er lidt længere væk. 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2020/03/978-87-7038-167-3.pdf
https://www.holddanmarkrent.dk/home/vidensportal-forside/
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Et samarbejde mellem Lokal Agenda 21 og Grønne nabofællesskaber synes helt oplagt. Kontakt-
informationer blev udvekslet. 

 

Nyt fra emnegrupperne. 

Økohave og dyrehold 

Jens orienterede – bl.a. ved introduktionsrunden – om havekursusaktiviteterne, udlån af 
mobile hønsehuse med høns etc.  

Biodiversitetsgruppen 

Jesper orienterede om de seneste tiltag under Nyt om natur- og miljø – se venligst nedenfor.  

Nyt fra råd og udvalg m.m. 
Kim orienterede fra seneste møde i Det Grønne Råd. Der blev bl.a. nævnt: 

• Drøftelse vedr. den kommende Trafik- og Mobilitetsplan. 

• Høringssvar fra plejeplan for Radiomarken (- hvor et ret centralt ønske fra LA21 om 
fortsat hegning af salamandersøen desværre ikke kunne imødekommes). 

• Orientering om truede og rødlistede arter. 

• Indsamling af skrald især DN’s nationale indsamlingsdag 3/4. 
 

Orientering om foreningens afgivelse af høringssvar på Kommuneplan og på 

Pleje- og udviklingsplan for Radiomarken 

Kim orienterede kort om de to emner. 

Foreningens høringssvar kan ses her: https://ggglx.dk/hoeringssvar/ 

Vedr. Kommuneplanen ses svaret i referatet fra Økonomiudvalgets møde 1/3-2022 på kom-
munens hjemmeside.  

 

Nyt om natur og miljø  

Jesper viste fotos fra en række parter – bl.a. Kim, Carl Ejnar, Søren, Alex og Jesper selv. 

Der blev vist og drøftet fotos fra: 

• LA21 ved juletræstændingen 

• Fornyede kommuneplakater i grønt IDÉcenter (GIC) 

• Foreningens opsætning af fuglekasser i Rådhusparken 

• Foreningens opsætning af hvinandekasser i Smør- og Fedtmosen 

• Eksempler på stormens effekt 

• Nyt indhold – og stor efterspørgsel – efter GIC’s opdaterede Klima- og Energikufferter 

• Bestyrelsens lagerindsats 

• Specielle fugle ved Utterslev mose og omegn 

• Gladsaxebladets omtale af naturhestene i Høje Gladsaxe Parken og arrangementet 
om hestene 

https://ggglx.dk/hoeringssvar/
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• Om bestyrelsens kursus i bæredygtighed og Verdensmål 

 

Eventuelt 

Intet til dette punkt. 

 

Bilag 

HDR (Hold Danmark Rent) har gennemført en række fokusgruppemøder om henkastet affald. 
En kort opsamling kan findes på hjemmesiden og her: 
 

Et kort uddrag og sammenskriv af guldkorn fra deltagerne på fokusgruppemøderne: 

• Folk kan alligevel ikke ramme dem, så der er ikke nødvendigvis for få skraldespande. 
• I HDR opererer vi med 5 personatyper, når det kommer til affaldsadfærd: Den velop-

dragne, der bliver flov, hvis vedkommende tages i at smide affald. Den flove smider, når 
de ikke bliver set. Bebrejderen, der mener det er kommunens, butikkens eller producen-
tens ansvar. De selvretfærdige, undskylder sig med, at de andre gør det jo også. Den 
ligeglade. En af fokusgrupperne havde et forslag til endnu en personatype: Skjuleren - 
dem der smider ting ud af bilvinduer- skod, alkoholflasker, slikposer - dem der har et 
misbrug i smug. 

• Man finder mange dåser uden pant, panten gør en forskel. Nogle sætter dåser med pant 
med vilje – til flaskesamlerne. 

• Måske skulle der være pant på McDonalds. 
• Man oplever håndværkere, der kører i skoven med affald, for ikke at betale på genbrugs-

pladsen. 
• Når der er lukket på genbrugsstationen, smider folk det bare i grøften – gider ikke tage 

det med hjem igen. 
• Hvis debatten handler om emballage i den lokale take away eller købmand, kan det på-

virke folks adfærd/ønsker, men vi er ligeglade med en producent i Kina. 
• Når affaldet gøres synligt fx dåser på pinde eller flag i hundelorte ændrer folk adfærd. 
• Græsslåning er et problem, fordi dåser og affald splintres i småstykker. 
• Rygere synes også skod er ulækre. 
• Der findes ikke affald – kun ressourcer. 
• Det tager 6 km at spise en burger! (det kan måles på, hvor emballagen smides efter bur-

gerbaren). 
• Kommunen skal være agil og indrette sig efter, når vandremønstrene ændrer sig. Også et 

sted, hvor man kan låne en skraldespand eller melde ind, at der mangler én – kunne væ-
re en god ide. 

• Virksomhedens miljømæssige ansvarlighed har betydning for, om vi i første omgang 
køber produktet. 

• Der er en opdragende bevidsthed fra vores børn – de er de bedste influencere. 
• Man kunne pålægge producenterne, at når de reklamerer, så skal de gøre opmærksom 

på, hvordan man skiller sig korrekt af med affaldet. 
• Pålæg producenterne at kommunikere om afskaffelse af affald. 
• Mange smider skod i kloakristene. Festrygere til festivaler burde have udleveret lomme-

askebægre. 
• Ringvejene er beskidte, men centrum er pænt. 


