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FleXskrald
Pilotprojektet FleXskrald er med til at fremme en mere miljøvenlig håndtering af 
a#aldet fra Aalborgs erhvervsdrivende og dermed gøre byen mere bæredygtig. 
Samtidig hjælper projektet %eksjobbere ud på arbejdsmarkedet.

F
leksjobberne er ansat i den 
socialøkonomiske virk-
somhed Huset Venture 
Nordjylland. Medarbej-

derne sørger for, at de forskellige 
affaldstyper bliver afskaffet 

og genanvendt på 
en bæredygtig 

måde. Dermed gør de en aktiv for-
skel til gavn for miljøet.

-Butikkerne kan via en app 
melde ind, når de gerne vil have 
hentet papir/pap og plast. Herefter 
kommer fleksjobberne og henter 
affaldet i små eldrevne køretøjer. 
De er dermed med til at reducere 
energiforbruget, støjgenerne og 
CO2-udledningen i Aalborg midtby, 
fortæller projektleder Martin Quin-
tero Hansen fra Aalborg Kommu-
nes Center for Grøn Omstilling.

Pilotprojektet fokuserer især på 
at hjælpe mindre erhvervsdriven-
de, som har udfordringer med at 
håndtere og sortere deres affald 
korrekt. FleXskrald tager nemlig 
hensyn til butikkernes forskellige 
affaldstyper og -mængder. Projek-
tet, som løber over tre år, hentede i 
løbet af det første år 10 tons papir/
pap og 500 kg blød plast ved 25 
erhvervsdrivende i Aalborg.

Rådmand i Miljø- og Energiforvalt-

ningen i Aalborg Kommune, Lasse 
P. N. Olsen, ser mange fordele ved 
projektet: -FleXskrald er en nem 
løsning, der medvirker til, at $ere 
ressourcer bliver genanvendt. Samti-
dig er de erhvervsdrivende med til at 
tage socialt ansvar og skabe jobs til 
mennesker, som er ansat på særlige 
vilkår. Det handler altså også om 
social bæredygtighed.

Ét af FN’s verdensmåls grund-
læggende principper er “Leaving 
No One Behind”. Lasse P. N. Olsen 
uddyber: -Det betyder, at vi skal 
sikre, at de svageste kommer med. 
Det gør FleXskrald netop ved at 
inkludere og forbedre situationen 
for en gruppe borgere på kanten af 
arbejdsmarkedet.

FleXskrald blev i 2019 nomineret 
til Inkluderingsprisen for at være 
et godt initiativ med fokus på miljø 
og genanvendelse, som samtidig er 
med til at skabe anstændige jobs 
og økonomisk vækst.

Pilotprojektet FleXskrald er med 
til at fremme en mere miljømæssig 
håndtering af a$aldet fra Aalborgs 

erhvervsdrivende.
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