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Skolebørn samler affald hvad med dig? 
SGH opfordrer grundejerne til at samle affald i weekenden den 16. – 17. april.  

 
 
Hvis du i weekenden den 16 – 17. april har 5-10 minutter til overs, kunne det være en god ide at bruge tiden 
på at samle affald op på fortovet og eventuelt på cykelstien uden for din grund. Det vil Sammenslutningen af 
Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, i hvert fald opfordre dig til. Så deltager du nemlig i de 
samlede bestræbelser på at gøre Hvidovre pænere.  
 
Sammen med Vej og Park, Quark Centret og skolerne er SGH gået i samarbejde om en fælles indsats for at 
medvirke til mindre affald i gaderne. Ved at sætte dette fokus, vil man samtidig gerne opfordre alle borgere til 
at lade være med at smide affald på veje og fortove. 
 
På torsdag den 14. april samler børn fra Gungehusskolen affald på og omkring deres skole. Fire 
skoleklasser deltager i affaldsindsamlingen, der bliver sat i gang af to fagmedarbejdere fra Hvidovre 
Kommunes Vej- og Parkafdeling, der kommer og fortæller eleverne om affald og genbrug.  
 
Vej og Park måler mængden af affald 
Når skolebørnene har været ude med sække og snappere, bliver det indsamlede affald vejet, så børnene får 
et indtryk af, hvor meget det batter, hvis man er en flok, der bruger et par timer på at samle affald. 

 
Vej og Park vil på samme måde opgøre, hvor meget affald, der i løbet af den samme uge samles fra 
offentlige skraldespande, veje og parker. 

 
Danmarks Naturfredningsforening afholder årets store affaldsindsamlingsdag søndag den 17.april 2016, 
hvor der også er fokus på affaldsindsamling i Hvidovre. 

Læg affald i egne containere 

Det affald, som grundejerne opsamler, kan ifølge aftale med Vej og Park lægges i de containere, som vi 
grundejere i forvejen råder over. 
 

Flemming J. Mikkelsen 

Fmd. SGH 

 

 

 

 


