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Affaldstilbud gør hverdag lettere
GRØNT: Pap, papir og plastik bliver fragtet bort til
genbrug i CO2-frie køretøjer ført af personer, for hvem
det ellers kan være svært at få fodfæste på jobmarkedet
Af Niels Brauer
og Michael Koch (foto)

I morgen - torsdag 28. marts - kan du opleve en lang række
lokale kunstnere i byen til årets Art Hour. På billedet lydkunstner
Morten Poulsen.
Foto: Torben Hansen

Art Hour gør byen
til én stor scene
AALBORG: I morgen - torsdag 28. marts - kan man
hver time fra kl. 13 til kl.
22 opleve brudstykker af et
større værk på ni steder i
byen - opført af skuespillere, musikere og performancekunstnere.
Bag eventen står Aalborg
Art Hour, der dette år centrerer sig om et stykke
nykomponeret musik af
musiker og komponist
Thomas Normann.
Værket opføres i sin fulde
længde af Nordkraft Bigband kl. 18 i Musikkens
Hus og bruges i manipulerede bidder otte andre steder: Sofiendalskolen, Skoleforvaltningen, Musikkens Hus, Teater Nordkraft, Aalborg Teater, Kunsten, Det Hem’lige Teater,
Klaverstemmeren og
1000Fryd.
I løbet af dagen vil de ni
events bindes sammen af
Art Hour karavanen, der
bevæger sig fra sted til sted
med kunstnere og elever
ombord.
- Alle har haft ja-hatten
på og ydet en ekstraordinær indsats i uvante rammer og med hidtil ukendte
samarbejdspartnere. Men
Aalborg er en by i rivende

kulturel udvikling, så det
er vigtigt at samarbejde
om at nedbryde siloerne
og lade os inspirere på
tværs, siger skuespiller
Wilma Walther-Hansen,
som er en af projektlederne.
Målet er at synliggøre
den kunstneriske fødekæde og skabe en tydelig
rød tråd mellem kulturinstitutionerne i Aalborg.
Blandt medvirkende professionelle kunstnere kan
man blandt andet møde
Nordkraft BigBand, performancekunstnerne Sall
Lam Toro og Merle La Porte, skuespiller Jela Natuis
fra Teater Nordkraft og
Lars Topp Thomsen fra
Aalborg Teater, musikerne
Johanne Andersson og
Kenneth Knudsen, filosof
Marco Mosbæk med flere.
Derudover medvirker
elever fra Aalborg Kulturskole, Ung Aalborg, Erasmus Projektet fra Konin i
Polen, Judenburg i Østrig
og Gandia i Spanien samt
Aalborg ungebyråd.
Eventen er støttet af Kulturkantens Talentlaboratorium. Tidspunkter og steder kan ses på www.aalborgarthour.dk

Skuespiller Jela Natuis fra Teater Nordkraft er blandt de medvirkende professionelle kunstnere.
Arkivfoto: Torben Hansen

niels.brauer@nordjyske.dk

AALBORG: De 4 Årstider i
Nørregade hører til blandt
de mindre butikker i midtbyen, men alligevel bliver
lastrummet på FleXskralds
eldrevne varebil stort set
fyldt op med pap, som forretningen på ganske få dage
har modtaget i form af
emballage.
Som en af de første har
Vibeke Lindgreen, indehaver af De 4 Årstider tilmeldt sin butik til den kommunale ordning, som mod
en mindre betaling tilbyder
mindre forretningsdrivende
at hente, hvad de måtte producere af genanvendeligt affald i form af plastik, pap og
papir.
- Det er en rigtig god idé,
som gør det nemmere for vores butik at komme af med
affaldet. Vi skal ikke mere
selv fragte pap til genbrugspladsen Over Kæret for at
komme det i papircontaineren der, siger butiksindehaveren, der samtidig roser
FleXskrald for at tilbyde at
hente affaldet, når det passer butikken. Samtidig tillægger Vibeke Lindgreen det
betydning, at ordningen
fremmer genbrug.
Og de miljømæssige fordele stopper ikke der. I forbindelse med, at han sendte det
eldrevne køretøj ud på sin
første tur, påpegede miljøog energirådmand Lasse P.
N. Olsen (EL), at FleXskrald
rummer alle aspekter af
bæredygtighed.
Udover at sikre genanvendelse af mest muligt affald
bidrager ordningen til at reducere CO2-udledningen i
midtbyen, og samtidig er der
ifølge rådmanden et socialt
aspekt ved modellen, idet
det er medarbejdere i fleksjob, der bestrider opgaven
med at indsamle og sortere
det genanvendelige affald.
- Og det er tilmed et arbejde, som skaber glæde og
værdi, sagde rådmanden,
der også betegnede ordningen som økonomisk bæredygtig i kraft af, at den matcher, hvad der er af sådanne
ordninger på markedet.
På åbningsdagen i går var
en håndfuld virksomheder
tilmeldt den kommunale

FleXskrald råder over to elkøretøjer, en Nissan varebil og en TRIPL
lastscooter.

FAKTA:
ET TILBUD TIL ERHVERVSLIV, FLEKSJOBBERE OG MILJØET
{ Formålet med Flexskrald er at genbruge råstoffer, mindske
CO2-udledning og skabe fleksjob.
{ Partnerne bag det treårige projekt er Center for Grøn Omstilling, Huset Venture Nordjylland, Rezycl og Aalborg universitet.
{ Som led i projektets opstart er der ansat fire fleksjobbere hos
Huset Venture Nordjylland.
{ I samarbejdet indgår Salling og Føtex, der har tilbudt, at Flexskrald må benytte deres faciliteter, bl.a. pressere til pap og plastik.
{ Al pap og plastik vejes og registreres i progrannet Recycl og hos
Miljøstyrelsen, hvorved der også opnås et reelt billede af pap- og
plastikmængderne i midtbyen.
{ Projektet, der slutter ved udgangen af 2021, er støttet af EU
med cirka 2,3 mio. kr. Prisen for en afhentning er cirka 50 kr.

indsamlingsmodel, som udover butikker også er tiltænkt spisesteder og kontorer m.fl. Ifølge projektleder
Martin Quintero Hansen fra
kommunens Center for Grøn
Omstilling er målet at nå op
på cirka 50 firmaer tilknyttet
ordningen.
- Målet er sat på grundlag
af en vurdering af antallet af
butikker, der ikke er tilknyttet en affaldsordning i forvejen. Det kan godt være, der
er lidt flere potentielle kunder, hvis vi får kontorer med,
siger han.
At projektet, der er støttet
af EU, med et potentiale på
blot et halv hundrede forretningsdrivende ikke vil rykke
det store på den samlede
genanvendelse, gør ikke miljø- og energirådmandens
glæde over initiativet mindre.
Forsøg skal bibringe viden
- Der er jo tale om et pilotprojekt med det formål at vise, at det kan lade sig gøre.
Samtidig får vi nogle erfaringer med, hvordan vi sik-

rer, at butikker og restauranter får sorteret og afhentet
deres affald på en bæredygtig måde, siger rådmanden,
der også lægger vægt på, at
der skabes en rummelighed
på arbejdsmarkedet, der ellers ikke ville være der.
Opgaven med indsamling
af pap og plastik er lagt i
hænderne på fleksjobbere
ansat i Huset Venture Nordjylland. Herfra er leder Dorthe Kronborg specielt tilfreds med, at indsamlingen
af genanvendeligt affald ligger først på dagen.
- For mange i fleksjob er
det det mest hensigtsmæssige tidspunkt at lægge indsatsen i, så vi er rigtige glade for
det her nye tilbud, siger hun.
De to varehuse Salling og
Føtex, der begge er medlem
af Netværk for Grøn Detail,
er centrale elementer i ordningen, da de lader FleXskrald benytte deres genbrugsfaciliteter, herunder
pap- og plastikpressere til at
komprimere materialerne,
før de fragtes videre til genbrug.

Vibeke Lindgreen, indehaver af De 4 Årstider er sikker på andre forretningsdrivende følger efter. - jeg tror mange lige vil se, hvordan det
arter sig for andre, siger hun.

»

AALBORG: Der vil blive sat
fokus på den enorme og
hastige byudvikling, der er
i gang i Aalborg, når Midtbyens Samråd i dag, onsdag, kalder til generalforsamling på hovedbiblioteket i Aalborg. Samrådet
har inviteret det konservative byrådsmedlem Vibeke
Gamst for at få hendes, ofte
kritiske, synspunkter på
det rivende tempo i nybyggeriet og udskiftning af
gammelt med nyt i den
travle midtby.
- Når man ser på den store aktivitet, der har været i
samrådet i det seneste år,
så fylder byudviklingen
utroligt meget. Vi følger
den tæt. Vi siger til, når vi
er positive - men også fra,
når vi er kritiske overfor
det, politikerne beslutter. I
den sammenhæng er det
interessant at høre, hvad
Vibeke Gamst har af synspunkter, siger samrådets
formand, Jørgen Andersen.
Vibeke Gamst vil inden
generalforsamlingen, blive
interviewet af journalist
Jørgen Pyndt, der også er
næstformand i Midtbyens
Samråd.
Om aktiviteten i det forløbne år fremhæver Jørgen
Andersen, at det er de store byfornyelsesprojekter
som strækningen fra Nytorv til Nordkraft, området
omkring Sygehus Nord og
Gåsepigen og den gennem-

gribende omlægning af
Budolfi Plads, der optager
samrådet. Men også det
store projekt indenfor den
offentlige transport, BRT,
har der været arbejdet
med, ligesom samrådet har
været særdeles aktivt i indsigelserne mod de planlagte nybyggerier på Bredegade Torv. Det nærliggende
Frederikstorv optager også
samrådet, som har to medlemmer med i en ny forening, Mit Frederikstorv.
Med det er ikke byudvikling alene, der optager
dagsordenen hos samrådet. Det har også været
meget aktivt i arbejdet
med at forbedre forholdene for udsatte grupper, ligesom nyskabelser indenfor håndteringen af affald i
midtbyen har bevågenhed.
- Vi vil gerne arbejde
bredt for bedre forhold i
midtbyen, og selvom vi ofte har en kritisk tilgang til
tingene, så vil jeg fremhæve det gode og tillidsfulde
samarbejde, vi har fået i
stand med de forskellige
forvaltninger, som betragter samrådet som en seriøs
aktør. Men vi vil gerne have endnu flere til at involvere sig aktivt i midtbyens
liv og hverdag, så man er
velkommen til at møde op
på generalforsamlingen og
få et indblik i alt det, vi arbejder med, siger formand
Jørgen Andersen.

DET SKER AALBORG KOMMUNE

- Det er en rigtig
god idé, som gør
det nemmere for vores
butik at komme af
med affaldet. Vi skal
ikke mere selv fragte
pap til genbrugspladsen Over Kæret for at
komme det i papircontaineren der.

I DAG

MUSIK
19.30-21.30 Center for
Dansk Jazzhistorie.
Kjellerups Torv 2, Aalborg. Guitarrama Jazzical med Kwella og Frederik Munk Larsen.
20-22.30 Huset.
Hasserisgade 10, Aalborg. Dicte, Frederik
Vedersø feat. Line Felding.

VIBEKE LINDGREEN, butiksindehaver

Varehuschef Thomas Andersen, Føtex Aalborg forklarer sin forretnings engagement med, at man vil støtte op om det kæmpearbejde,
der er ydet fra de øvrige parter i projektet.
Udover det direkte genbrug ved FleXskrald mener
han, at projektet har en positiv signalværdi.
- Jeg håber og tror på, at
det får os alle sammen til at
tænke os om, så vi får genbrugt tingene, siger han.

Byudvikling i fokus

FOREDRAG
14.30-16.30 Sognehuset
ved Vejgaard Kirke.
Vejgaard Kirkevej 11,
Aalborg. Unge her og
nu! Foredrag v/ Johannes Andersen.

ANDET
Også en mindre butik som De 4 Årstider formår at producere store mængder pap på nogle få dage. Fremover slipper butikkens indehaver
for ansvaret for selv at få det afleveret til genbrug.

13.30-14.45 Aktivitetscentret Smedegården.
Smedegårdsvej 58,

Aalborg. Banko.
13.30-15.30 Fyensgade
Centret.
Fyensgade 25, Aalborg. Modeshow med
Smartex.
20 Aalborg Kongres &
Kultur Center.
Europa Plads 4, Aalborg. The Andrew
Lloyd Webber Gala.
I MORGEN

FOREDRAG
17-21.45 Kulturhus Trekanten.
Sebbersundvej 2 A,
Aalborg. Kunsten At
Glædes - Foredrag inkl.
bog - Arr. Folkeuniversitetet.
19.30 Aalborg Universitet.
Badehusvej 21, Aalborg. Kirker, kirkegårde
og begravelser i Aalborg ca. 1000-1806.
Info: www.nordmus.
dk.





