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Genbrugsplads indviet uden bilsammenstød
GENBRUG: Mere
plads og lettilgængelige containerne
er nogle af de nye
tiltag, der fremover
gør det nemmere
at komme af med
affald på Genbrugsplads Bakkegårdsvej, der åbnede
mandag formiddag.
HUMLEBÆK: Juletiden forbindes af mange med trængsel og alarm, men på Genbrugsplads Bakkegårdsvej i
Humlebæk er det nu slut.
Siden 2. august har affaldsselskabet Norfors udbygget
og renoveret genbrugspladsen, så der nu er mere plads
til, at bilerne kan navigere
rundt mellem hinanden og bilisterne er nu fri for at
bakke ud af pladsen med
traileren bagpå, når trængslen er størst. Noget, der førhen kunne skabe alarm:
- En ejer af en stor Audi
kunne se frustreret til, mens
en bilist på sin vej ud af genbrugspladsen bakkede ind
i Audi’en og lavede skader
på dens snude. Man kunne
virkelig se ærgrelsen i blikket på ejeren, der lige havde
anskaffet sig den spritnye

»

Der er i dag større
krav til genanvendelse
end førhen. I dag henter
vi dobbelt så meget
affald på genbrugspladserne som i husenes
affaldsbeholdere.

Se video på

Tonny Juul Jensen
Dirktør, Norfors

/fredensborg

Audi, fortalte borgmester
Thomas Lykke Pedersen
under sin tale, kort før han
med en guldsaks klippede
den røde snor over ved indvielsen af den nyrenoverede
genbrugsplads mandag formiddag.
Omkring 18 mennesker
var mødt op for at fejre åbningen. Heriblandt nogle
af genbrugspladsens naboer, der udtrykte stor glæde
over, at pladsen atter kan benyttes. Åbningen bød også
på en tale ved Tonny Juul
Jensen, administrerende direktør ved Norfors.
- Der er i dag større krav
til genanvendelse end før-

Borgmester Thomas Lykke Pedersen klippede mandag formiddag den røde snor og indviede sammen med Norfors’ administrerende direktør,
Tonny Juul Jensen, den nyrenoverede genbrugsplads i Humlebæk.
Foto: Allan Nørregaard
hen. I dag henter vi dobbelt
så meget affald på genbrugspladserne som i husenes af-

faldsbeholdere, lød det fra
Tonny Juul Jensen. Bagved
flokken af lyttende mennesker holdt den første bil og
ventede på at kunne komme
ind og læsse affald af.

Alt er nyt

Førhen har det været svært at komme ud af genbrugspladsen, når pladsen var velbesøgt. Det skabte problemer for bilisterne, der nogle gange kom til at køre ind i hinanden. Nu er der mere plads.

Pladsen er blevet 2.800 kvadratmeter større og er blevet
bygget i forskellige niveauer, så syv store containere
nu står på et sænket niveau.
Man skal derfor ikke længere kravle op af stiger med
møblerne under armen, når
de skal dumpes ned i containeren.
- Vi udnyttede pladsens
terræn og gravede lidt ud,
så de store containere er
kommet ned i niveau. Det
gør dem mere tilgængelige,
pointerede Peter Storm, der
er Plan- og Miljøchef ved
Norfors.
Der er desuden kommet flere
fraktioner og dermed flere
sorteringsmuligheder. Rent
træ kan således nu sorteres
fra imprægneret træ, og ha-

veaffaldet, der før kun måtte
fylde et lille hjørne af genbrugspladsen, kan nu fylde
en hel væg langs pladsen.
Alt er nyt - det gælder både
lagerhal, personalebygning
og belægning. Til naboernes
glæde er der også kommet
støjdæmpende hegn langs
nogle af pladsens sider.
Peter Storm fortæller
også, at der er blevet anlagt
regnvandsbassiner under
genbrugspladsen.
- Vi har i samarbejde med
Fredensborg Forsyning anlagt bassiner, der skal føre
regnvandet videre i regnvandssystemet, forklarede
Peter Storm, mens flere og
flere biler kørte ind på pladsen og benyttede de nye faciliteter.
Sørensen

Se flere billeder på
/fredensborg

FAKTA
 Siden 2. august har
genbrugspladsen på
Bakkegårdsvej i Humlebæk været under
renovering.
 Den er nu blevet
2.800 kvadratmeter
større.
 Flere af containerne
står nu på et sænket
niveau, så de er lettere at tilgå.
 Der er mere plads til
haveaffald.
 Under genbrugspladsen er bassiner, der
samler regnvandet op
og leder det videre i
systemet.

Seniorrådet har fordelt de fleste poster
FREDENSBORG: Finn Kamper-Jørgensen
fortsætter
som formand for Seniorrådet. Da de nye medlemmer
konstituerede sig, blev det
med Lisbeth E. Knudsen
som næstformand.
Hun er nyvalgt, og ved valget til næstformandsposten
lagde medlemmerne vægt
på, at det ikke skulle være et

mandsdomineret råd, men
at næstformanden skulle
være kvinde.
Lisbeth E. Knudsen betoner dog, at hun har meget
mere på hjerte end sin kvindelighed:
- Særlig det kulturelle og
sundhedsmæssige har min
interesse . Der skal være fritidstilbud til ældre eksem-

pelvis i form af værksteder
hvor man kan være kreativ
med børnebørn eller bedre
adgang til sundhedstilbud
i form af varmtvandsbade,
sikre vandre- og cykelstier,
fortæller hun og tilføjer:
- Et andet opmærksomhedsområde er den sociale
ulighed i kommunen hvor
rigtig mange ældre helt kla-

rer sig selv og andre har store behov.
Som kasserer valgtes det
mangeårige
seniorrådsmedlem Jørgen Simonsen,
og det nyvalgte medlem
Bjørn Helstrup vil overveje senere i 4-års perioden at
indtræde som kasserer.
Sekretariatsfunktionen og
hvervet som sekretær/web-

master tages op på et senere
tidspunkt af Seniorrådet.
Som medlemmer i øvrigt
fortsætter Michael Huusom,
Anette Lewinsky, Niels Søndergaard, Grethe Troensegaard og Grethe Zöllner.
Seniorrådets har en rådgivende rolle i forhold til
politikerne i byrådet, og rådet arbejder med relevante

temaer for at opnå et godt
og rigt ældreliv. Det sker
udover den løbende rådgivning af byrådet og kommunens politiske udvalg.
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