Boligforening AAB i Vejle

Arbejdernes Andels-Boligforening blev stiftet i 1932 og har sidenhen skiftet navn til AAB Vejle.
I dag er der mere end 4.200 boliger fordelt på 22 afdelinger rundt omkring i Vejle.
De enkelte afdelinger udgør hver især en selvstændig økonomisk enhed, som sikrer huslejen modsvarer de udgifter, der er forbundet
med drift af hver afdeling.
På de årlige afdelingsmøder vælger afdelingerne deres egen bestyrelse. Dette er med til at sikre beboerne størst mulig indflydelse på
hvad der sker og skal ske fremover i afdelingerne.

Udsnit af billeder fra nogle af boligområderne i AAB afdelingerne

AAB Vejle
•

Beboersammensætning – stor variation

•

En del ikke etniske danskere

•

Der tales mange forskellige sprog

•

Ikke alle er lige ressourcestærke

Sorteringssystemer:
• Hel nedgravede affaldsløsninger til madaffald og restaffald
• Fælles affaldsgårde med 660 L beholdere til papir og metal/plast + 660 L
beholder til malingsrester + maxicontainer til pap
• Delvis nedgravede beholdere til madaffald, restaffald, papir og
metal/plast
• Indretning i lejlighederne - forsøg via REFLOW med indretning af 60 cm
skabe i mindre lejligheder i ”Den gamle gård”

AAB Vejle
• Sorteringsudfordringer
• Sprogbarrierer
• Forståelse og accept af hvordan der skal sorteres
• Manglende ejerskab, f.eks. sække der bare stilles ved siden af de nedgravede
beholdere eller udenfor affaldsgårdens indhegning
• Manglende forståelse og respekt for sorteringssystemet - ikke mindst hvorfor det er
nødvendigt at affaldssortere. (Gælder både etnisk danskere og ikke etnisk danskere)

Tiltag og forslag til bedre sortering:
• Vejledninger på flere forskellige sprog – en mere direkte vejledning ud til de enkelte beboere.
• Uddannelse af affaldsambassadører der fysisk kan være tilstede ved sorteringsstederne 2- 3 gange om ugen således beboerne
har nogle at spørge og få vejledning af.
• Ture / undervisning – økolariet i Vejle – undervisning i skolen.
• Kameraovervågning har en meget præventiv virkning for i hvor høj grad beboerne affaldssorterer.
• Etablering af kildesortering i lejlighederne så affald allerede inde i lejligheden bliver sorteret korrekt – (pladskrævende).
• Gøre økonomien omkring dårlig sortering tydelig. Hvad går pengene til og hvad kunne de bruges til i stedet for?

Succes historier - AAB Vejle
•

Beboerne er blevet meget bedre til at kildesortere - især metal/plast – har lært at
forstå piktogram - spørger hvis de er i tvivl

•

Ordning med 660 L beholder til malingsrester – indført i samarbejde med
Ressourcer & Gebrug

•

Indhold i røde kasser og elektronik bure er markant forbedret – bedre skiltning –
godt samarbejde med Ressourcer & Genbrug

•

Metalgitter i maxicontainer til pap fraktion – markant bedre indsamlet pap kvalitet

Ressourcer & Genbrug, Vejle
Sparring med boligforeninger:
• Fast kontakt person hos Ressourcer & Genbrug - tæt samarbejde med boligforeninger omkring rådgivning
til affaldshåndtering
• Dialogmøder med boligforeninger
• Forsøg med bedre sortering i tæt samarbejde med boligforeninger
• Nye forsøg er udviklet efter ønsker fra boligforeningerne
• Afledte projekter der giver værdi for boligforeningerne
• Nye ideer
• Fremadrettet?

EU projekt, Spildevandsprojekt 2.0
• 3 udvalgte områder mht. sorteringstiltag: Enfamiliehuse - De 5 Søstre (etage lejligheder m.
ressourcestærke beboere) - Den gamle gård (etage lejligheder)
• Affaldsanalyser før, undervejs og efter
• Mere madaffald ud af restaffaldet
• Ændring af skiltning, flere fotos f.eks. tøm posen
• Dialogmøder med beboerne om affaldssortering
• Info standere ved supermarkeder
• Forsøg med bedre sortering i børnehaver og skoler

Røde kasser
Startede med afhentning +/- var svær at vurdere. De røde kasser stod ofte fremme
Kryds af projekt
Affødte ekstra ønsker:
Styr på sortering (kemihus)
Porcelæn ud af restaffald og røde kasser
Lysstofrør
Nye initiativer fra boligforeningerne
Op i højden og overdækning over røde kasser

Dialogmøder med boligforeningerne
• Div. forsøg og kontakt viste behov for tættere samarbejde
• Tidligere samarbejder var gået i glemmebogen
• Uformelle kaffemøder viste ønske om tæt samarbejde
• Genoptog møder, 2 årlige til en start
• Udveksle erfaringer og orientere om nye initiativer fra R&G startede som mest envejs kommunikation,
blev hurtigt vidensdeling på tværs
Viste hurtigt sit værd med hensyn til sortering (røde kasser)
• Maxicontainere til pap (tremmer) - fælles interesse

Ressourcer & Genbrug, Vejle
EU projekt - REFLOW – 5 Centerbyer i EU
• Vejle - Genanvendelse af plast
• Lokale samarbejder
• Smartere design
• Rema 1000
• Vestbyen (Den gamle gård)
• Sofiegården (plejehjem)

Udvikling i dialogmøderne
• Nye ideer
• Alle byder ind
Fremadrettet – fra affald til ressourcer
• Individuelle møder med de enkelte boligforeninger
• Fælles dialogmøde nu 1 gang om året med opsamling fra de individuelle møder
• Oplæg til nye netværks møder med udvalgte temaer
• Boligforeningerne bidrager med VIGTIG viden

Rådgivning omkring affaldshåndtering
• Ressourcer & Genbrug afholder opstartsmøder med arkitekter og byggeprojektledelser omkring den bedst
mulige affaldshåndtering ved etableringer af nye bolig områder i boligforeninger og andre fælles
bebyggelser.
• Gennemgang af situationsplaner især ved ønske omkring nedgravede affaldsløsninger – mulige placering
af nedgravede affaldsstationer - tæt samarbejde med alle relevante parter i byggeprojekterne og
Vejmyndighederne i Vejle
• Beregninger af affaldsmængder og oplæg til nedgravede affaldsløsninger – tæt dialog med alle relevante
parter inden køb foretages af byggeprojektledelsen.

• r
• Det behøver ikke virke fra dag 1

Rådgivning omkring affaldshåndtering
• Besigtigelser af de implicerede byggeområder / arealer i samarbejde med byggeprojektledelsen og evt. ejerkreds og i samarbejde
med Vejmyndighederne i Vejle
• Efter etablering af nye nedgravede affaldsløsninger foretages besigtigelser i boligområderne - tilbagemelding til
byggeprojektledelsen på godkendelse til ibrugtagning og hvis nødvendigt med inddragelse af Vejmyndighederne i Vejle.
• Ressourcer & Genbrug har fået detaljerede erfaringer med nedgravede affaldsløsninger fra 5-6 producenter, som har fået etableret
deres produkter i fælles bebyggelser i Vejle Kommune – og vi rådgiver ud fra disse erfaringer

Rådgivning / sparring med boligforeningerne
• Vigtigt at være lydhør
• Mød boligforeningerne ude i deres virkelighed
• Være åben for skæve ideer/løsninger
• Forsøgsprojekter og test af nye muligheder - behøver ikke virke fra dag 1

Tak for jeres tid

