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Kommunalbestyrelsen valgte 2 kammer-ordningen 
 
Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget en ny ordning for afhentning af papir, glas, metal 
og plast hos grundejerne i kommunen. To forskellige ordninger var i spil: En stor beholder 
med 4 adskilte rum eller to mindre beholdere med hver 2 adskilte rum.  
SGH havde anbefalet 2-kammer ordningen med to mindre beholdere, der må placeres op 
til 10 meter fra skel til vej. Det er nu den ordning, der er vedtaget både af Teknik- og 
Miljøudvalget og af kommunalbestyrelsen, og SGH er naturligvis tilfreds med, at politikerne 
har lyttet til de argumenter, som blandt andet SGH har fremført. Ordningen bliver 
formentlig en realitet inden for det næste års tid. 
SGH har været kritisk over for, hvor stor effekt de forskellige ordninger har i forhold til det 
nuværende system. Men set på baggrund af, at politikerne under alle omstændigheder 
ville gennemføre en ny ordning, pegede SGH på 2 kammer- ordningen, fordi vi i 
bestyrelsen dels fandt denne ordning bedst til prisen og dels mest effektiv og fleksibel. 
Fremtidig drift må vise, om den nye ordning kan indfri forventningerne om en bedre 
sortering af glas, papir, metal og plast. 
 

Stigende priser på renovation for grundejere 
 
SGH har også bedt Teknik- og Miljøudvalget besvare en række spørgsmål omkring priser 
på renovationsområdet. Baggrunden er, at det umiddelbart ser ud som om, grundejerne i 
fremtiden skal betale forholdsmæssigt mere end andre grupper borgere i kommunen. Når 
svarene foreligger, vil de blive videregivet til SGHs medlemmer i næste nyhedsbrev. 
 

Grundejere i Pengemagasinet på DR 
 
SGHs formand er af Danmarks Radio blevet tilbudt en plads i et panel, som 
Pengemagasinet har oprettet for at kunne trække på nogle faste kilder, når udsendelser 
drejer sig om grundejerspørgsmål. Kan formanden ikke selv deltage, kan det blive aktuelt 
at lade andre medlemmer af bestyrelsen deltage i TV-udsendelser. Også grundejere, der 
er medlemmer af SGH, vil kunne få en henvendelse fra SGHs besyrelse, hvis det er 
relevant. Al deltagelse er naturligvis frivillig. Men det er en god måde dels at gøre 
grundejersynspunkter kendte i den offentlige debat og dels gøre SGH som organisation 
kendt. 
 

Kommentarer til Agenda 21 – strategi 
 
40 km/t-zone er krav til Agenda 21 – strategi 
SGH har kommenteret udkast til den kommunale Lokal Agenda 21 Strategi og 
Handlingsplan 2012-2015, som indeholder en række gode intentioner. Men også en række 
mangler. I den anledning har SGHs bestyrelse blandt andet peget på, at planen 
overhovedet ikke beskæftiger sig med at gøre hele kommunen til 40 km/t-zone. Dette mål 
har SGH arbejdet på i mere end 10 år, og flere steder er der sket en trafiksanering 
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gennem årene. Men en helhedsplan for området mangler, selv om lokale politikere i flere 
omgange har tilkendegivet deres sympati for planen. 
Men sympati er ikke nok. En ambitiøs plan koster penge at gennemføre, og der har hidtil 
ikke været stor lyst blandt de lokale politikere til at stille de penge til rådighed. Tværtimod 
er det lykkedes flere steder at få borgerne til at betale for noget, som vi allerede betaler for 
over skatten. 
Når SGH ønsker en sådan zone gennemført, hænger det sammen med, at den tjener 
rigtigt mange mål: Det vil nedbringe CO2-udledningen, støjniveauet og antallet af 
trafikuheld, hvorfor SGHs bestyrelse mener, at en Agenda 21-strategi bør indeholde en 
målsætning om at gøre hele kommunen til 40 km/t-zone. 
 
Behov for meget bedre vilkår for træer 
SGHs bestyrelse hilser det velkomment, at den nye Agenda 21-strategi indeholder en plan 
om forbedrede vilkår for træer i kommunen. SGH er stærk tilhænger af så mange træer i 
kommunen som overhovedet muligt. SGH ønsker dog en mere ambitiøs målsætning end 
kommunens ønske om blot at iværksætte et forsøg til forbedring af vejtræers livsvilkår. 
Kommunen har i sin plan et forslag om forbedring af vilkår for vejtræer. 
 
SGH foreslår derfor, at kommunen skal gå brechen for en kampagne, der 
opfordrer/henstiller til - hvis det ikke er muligt at stille krav om dette - at der altid skal 
plantes et nyt træ, til erstatning for et træ, der fældes. Kommunen skal til enhver tid gå 
foran og plante et nyt træ, hver gang et træ bliver fældet. Men også opfordre andre 
interessenter – blandt andet grundejere – til at gøre det samme, hvis der fældes et træ.  
 
Begrundelsen er, at træer mindsker både den miljømæssige og klimamæssige belastning. 
Træer nedbryder CO2, optager vand fra jorden, som medvirker til at afvande områder og 
dæmme op for oversvømmelser. Og så er træer pæne at se på, og billedmæssigt skaber 
de visionen og den grønne kommune. 

 
Fjernvarme, cykelstier og miljøvenligt asfalt 
I sin kommentar til Agenda 21-planen udtrykker SGHs bestyrelse også støtte til 
udviklingsplan for fjernvarme i parcelhusområder, som er en god mulighed for at vælge en 
alternativ energikilde. Desuden støtte til bedre cykelstier, mere miljøvenligt asfalt, der også 
støjer mindre, når der køres på det. 
 
Mere borgerinddragelse 
Desuden opfordrer SGHs bestyrelse kommunalbestyrelsen til at gøre borgerinddragelse til 
et meget vigtigere element i omstillingen til en grøn kommune end man ser i dag. Det 
skaber engagement, at borgerne føler, at de bliver spurgt, og at deres kommentarer og 
ideer bliver taget alvorligt. 
 
 
Hermed en rigtig god jul og et godt nytår 2013. Næste store begivenhed i det nye år 
er SGHs generalforsamling den 27. februar 2013. 
 

BESTYRELSEN 


