PRESSEMEDDELELSE

Dato: 20. april 2016

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids-, og
Kommunikationscenter

Affaldsdag på Torvet
Rønnedevej 9

Lørdag d. 30. april bliver der sat fokus på madspild, hjemmekompostering
og selvbetjeningsløsninger, når Ringsted Kommune holder affaldsdag på
Torvet fra kl. 9.30 til 12.30.

4100 Ringsted
Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 07
Mail.: RM@RINGSTED.DK

Det vil på affaldsdagen være muligt at få hjælp til at bruge kommunens
digitale selvbetjeningsløsninger på affaldsområdet, hjælp til at reducere
madspild - og traditionen tro kan besøgende også få gratis kompostorm
med hjem.

efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk
EAN: 5798007643362

Mindre affald
Et af de områder, hvor danskerne relativt nemt kan reducere mængden af
affald, er på netop madspild. Og det vil Ringsted Kommune gerne fortælle
om på affaldsdagen. En gennemsnitlig dansk familie i parcelhus smider
hvert år 188 kilo madaffald ud, hvor af 105 kilo er rent madspild – det vil
sige fødevarer, der kunne være spist:
”Der er flere grunde til, at vi skal blive bedre til at skelne mellem madspild
og madaffald af den slags, man kan kompostere hjemme i haven som fx
kartoffelskræller, æbleskrog og æggeskaller. For det første er det godt for
miljøet, men det gavner altså også vores egen pengepung”, siger
miljømedarbejder Birgitte Steffen fra kommunens Teknik- og Miljøcenter.
Selvbetjeningsløsninger er kommet for at blive
På affaldsdagen vil Ringsted Kommune også slå et slag for sine digitale
selvbetjeningsløsninger på affaldsområdet. På kommunens hjemmeside er
det fx muligt at indberette, hvis man ikke har fået hentet sit affald, vil
bestille ekstrasække, ændre tømningsfrekvens mv. På affaldsdagen viser
medarbejdere fra kommunen, hvor enkelt det er selv at indberette.
”Der kommer flere og flere selvbetjeningsløsninger på affaldsområdet, for
det er tidens ånd, så det er selvfølgelig en fordel, hvis man som borger
kender til vores tilbud på det område. Vi er fx lige gået i luften med et nyt
skilt, som skraldemanden sætter på affaldsstativet, hvis han ikke har taget
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sækken med”, forklarer Birgitte Steffen fra kommunens Teknik- og
Miljøcenter.
De nye skilte er forsynet med en såkaldt QR-kode. Hvis man scanner
koden med sin mobiltelefon, kommer man direkte ind på kommunens
hjemmeside, hvor man kan læse, hvorfor skraldemanden ikke har taget
sækken med. Det kan fx være, hvis den er overfyldt, gået i stykker og
lignende.
Følg med på Facebook
Ringsted Kommune kom på Facebook i begyndelsen af 2016. Det betyder,
at servicemeddelelser om affald nu også kan ses her, når der fx er
ændringer i affaldsafhentningen.
Tid og sted
Lørdag d. 30. april på Ringsted Torv fra kl. 9.30 til 12.30.
Til redaktionerne:
Yderligere information
Miljømedarbejder i Ringsted Kommune Birgitte Steffen, 57 62 63 45
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