Det Fælles Flaskeudvalg.

Tolstrup 3. okt. 2016.

Til

Teknisk Forvaltning, Vordingborg Kommune.

Emne:

Høringssvar til Notat, sagsnummer 15/19420. Dok.Nr. 137669/16.

Kommentarer til det fra Vordingborg Kommune fremsendte notat af 27/9 2016.
Specielt med hensyn til indsamling af glas og flasker fra 2018.
Lions klubberne i Vordingborg Kommune har nu i en årrække medvirket ved
indsamling af glas of flasker, idet Lions har stået for opstilling, pasning og tømning
af de af kommunen leverede flaskekuber.
Aftalen mellem Vordingborg Kommune og Lions klubberne har været til gavn for
begge parter. Kommunen har fået en effektiv og prisbillig indsamling af flasker og
glas og Lions klubberne har fået et godt supplement til de midler, som klubberne på
anden vis indsamler. De fra flaskeaktiviteten indsamlede midler har jo, for en stor
del, været anvendt til støtte for frivilligt arbejde i kommunen, samt til sociale og
almennyttige formål som f.eks. handicapforeninger, julehjælp, ungdomsarbejde,
uddannelseslegater og en række aktiviteter i kommunen, der ikke ville kunne opfylde
deres formål uden en hjælpende hånd fra Lions.
Vi ville naturligvis gerne have forsat med flaskeaktiviteten, af ovennævnte grunde,
men af det fremsendte notat fremgår det jo, med al ønskelig tydelighed, at samtlige
kommuner under Affald Plus er blevet enige om et forslag til ny affaldsplan, der
indebærer ”kildesortering” med husstandsindsamling af det sorterede affald.
Vi mener ikke, der i det foreslåede system, vil være plads til både flasker, glas,
plastikbeholdere, dåser, metal m.m., selv ikke hvis ordningen indføres med ugevis
tømning og vi foreslår derfor, at kommunen overvejer om Lions kan fortsætte med
den nuværende kubeindsamling og dermed skabe bedre plads til øvrige fraktioner i
kildesorteringen. Hvis kommunen vælger at afbryde samarbejdet med Lions, vil
der dog stadig være brug for indsamling ved hjælp af kuber ved supermarkeder,
hoteller, restauranter, forsamlingshuse, fritidsområder m.fl. Derfor vil vi foreslå, at
Lions klubberne inddrages i at løse de problemer, der vil opstå de steder, der ikke kan
dækkes af en husstandsindsamling.
Vi ser derfor frem til at blive indkaldt til et møde med kommunen, hvor vi kan drøfte
på hvilken måde vi kan fortsætte det gode samarbejde.
På vegne af de fire Lionsklubber i Vordingborg Kommune:
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