Kort summarisk referat fra møde den 22. juni 2020 vedr. affaldsløsninger.
I mødet deltog på afdelingsbestyrelsens vegne: Thor Nielsen, Flemming Jørgensen og John
Steen Johansen.
Fra KAB deltog områdechef Finn Larsen. Desuden deltog ingeniør Kim Olsson.
Referatet er godkendt via mail af afdelingsbestyrelsen mandag den 29. juni 2020.
Afdelingsbestyrelsen havde forud for mødet den 22. juni sendt KAB følgende dagsorden:
•
•
•
•
•
•

Velkomst og kort præsentation
Dialog med Kim Olsson i relation til det beskrevne projekt, praktiske og tekniske
muligheder m.m.
Kort status på den aktuelle situation med affald, lugtgener, tilgængelighed, udsathed
og smitterisiko
Orientering fra KAB vedr. den midlertidige affaldsløsning m.m.
Mødekalender efter ferien
Evt.

Afdelingsbestyrelsen havde desuden endnu en gang anmodet KAB om at få tilsendt skriftligt
svar forud for mødet om hvad den midlertidige affaldsløsning har kostet fra den 15.
november 2019 til den 15. maj 2020 og for sammenlignelighed hvad affaldshåndteringen i
Bellahøj I og II kostede fra den 15. november 2018 til den 15. maj 2019.
Vi vil gerne have omkostningerne opgjort på månedsbasis og evt. specificeret i mandetimer
og øvrige omkostninger, herunder eksterne renovations-omkostninger (afhentning, leje af
containere, rengøring af containere m.v.).
Vedr. dialog med Kim Olsson
Afdelingsbestyrelsen fik lejlighed til at stille spørgsmål til det forslag med ombygning af
affaldsskakte m.m. og den skitserede opstilling af affaldsskure, som Kim Olsson havde
udformet på opdrag af KAB. Afdelingsbestyrelsen har ikke været inviteret med til at
formulere den grundlæggende opgave, omfang og metode vedr. ombygning af
affaldsskaktene.
I samtalen fremgik det, at det var en meget specifik opgave Kim Olsson var blevet stillet
med en bestemt størrelse containere (660 liter), der for at kunne anvendes bl.a. vil kræve
ombygning af flere dørpartier og affaldsrum.
Adspurgt om muligheden for anvendelse af anden containerstørrelse, som f.eks. kunne
anvendes i kombination med hyppigere skaktning og medføre mindre behov for ombygning,
blev KAB svar skyldig.
Det aftaltes, at opfølgende spørgsmål ville kunne sendes til KAB og Kim Olsson.
Det af KAB fremsendte materiale med beregninger for fremtidige affaldsløsninger var
mangelfuldt og fejlbehæftet.
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Kim Olsson blev desuden spurgt til et tidligere fremsendt tilbud om fugning af facader, som
vil blive genfremsendt og overvejet gennemført som en test i VBS 17 B i første omgang i
dialog mellem KAB og afdelingsbestyrelsen.
Vedr. status på den aktuelle situation med affald, lugtgener, tilgængelighed, udsathed
og smitterisiko
Afdelingsbestyrelsen fremførte igen anmodningen om at få genåbnet affaldsskaktene og
understregede det uholdbare og meget ubehagelige i den nuværende affaldsløsning med
tiltagende lugtgener, tilgængelighedsproblemer, manglende godkendelse m.m.
I en skriftlig kommentar til referatet fra mødet den 27. maj skrev KABs områdechef Finn
Larsen, at De midlertidige affaldsøer er godkendt af Københavns kommune.
Affaldspladserne er løbende inspiceret om morgenen igennem maj måned, hvor der kun er
observeret ganske få problemer.
De midlertidige affaldsøer er ikke godkendt af Københavns kommune. Afdelingsbestyrelsen
har tidligere fremsendt 13 forskellige daterede film med fugle i bugnende, overfyldte og åbne
containere fouragerende i restaffald fra 13 forskellige datoer i maj måned og billeder af åbne
og overfyldte containere med restaffald og affald i terræn fra 19 af maj måneds 31 dage.
Der er dato, tidskoder og stedsangivelse på alt det fremsendte materiale, så det lader sig
let efterprøve.
Vi genfremsender naturligvis gerne materialet, hvis det ønskes.
Vedr. orientering fra KAB om den midlertidige affaldsløsning
KAB vil ikke genåbne de lukkede affaldsskakte og har ikke noget seriøst bud på løsning af
den aktuelle situation.
Afdelingsbestyrelsen efterlyser stadig svar vedr. økonomi og omkostninger for den
midlertidige affaldsløsning: Oplysninger som KAB har lovet at fremsende siden november
2019.
Det er oplysninger, der har betydning for at beboerne kan tage stilling til forskellige
affaldsløsninger på et oplyst grundlag, når der skal holdes et afdelingsmøde.
Områdechef Finn Larsen meddelte, at ingen i KAB genkendte opgaven med at levere
information om omkostninger og økonomi i relation til den midlertidige affaldsløsning.
Her indsat citat fra KABs skrivelse til afdelingsbestyrelsen den 9. november 2019:
…
”Som I tidligere er blevet informeret om arbejdes der fortsat på at få et skriftligt tilsagn fra
kommunen ift. håndtering af affald for de beboere der i dag modtager hjemmehjælp.
I forhold til budget for den midlertidige løsning, så er det Københavns Kommune, der
leverer de ekstra affaldsbeholdere. Levering af ekstra beholdere koster derved ikke
afdelingen noget. Der vil dog være udgifter knyttet til:
- Opretning af belægning ift. placering af affaldsbeholdere
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- Mandskabstimer til at flytte affaldsbeholdere fra deres nuværende placering til
sted for tømning og retur. (timerne skal dog ikke ses som ekstra ift. i dag, da der
vil blive sparet timer på skaktning)
- Tømning af affaldsbeholdere
Den konkrete økonomi på den midlertidige løsning samt de øvrige skitserede
forslag arbejdes der fortsat på. En samlet opstilling af økonomi mv. på de
forskellige modeller for affaldshåndtering vil blive fremsendt hurtigst muligt.”
Vedhæftet KABs mail fra 9. november 2019 i pdf.
Opsummerende kan det sammenfattes kort, at KAB tilbageholder vigtig information om
økonomi og omkostninger som afdelingsbestyrelsen har ret til at få at vide.
Afdelingsbestyrelsen har flere gange foreslået, at KAB undersøgte, hvad det ville koste at
få en ekstern aktør til at tømme affaldsskaktene, når KAB ikke kan finde ud af at løse de
arbejdsmiljømæssige problemer. KAB vil ikke undersøge, hvad en ekstern aktør koster.
Afdelingsbestyrelsens mødekalender for efteråret 2020
Torsdag den 20. august
Torsdag den 10. september
Torsdag den 1. oktober
Torsdag den 5. november
Torsdag den 3. december.
Områdechef Finn Larsen meddelte, at han godt kunne deltage den 20. august.
Ref. John Steen Johansen
Bellahøj 28.06.20
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