Reno Djurs:
SF vil sikre brugerinddragelse
Af Mads Nikolajsen (SF) og Kim Lykke Jensen (SF) medlemmer af bestyrelsen i Reno Djurs
Feldballe Genbrugsstation er lige blevet indviet. En ny og moderne genbrugsplads, der meget gerne
skulle leve op til brugernes ønsker om den gode genbrugsplads og som meget gerne skulle medføre
øget genanvendelse og inspirere til udviklingen mod en generel bedre omgang med klodens knappe
ressourcer.
Men hvordan opfatter brugerne og de relevante organisationer de lokale genbrugspladser? Det ved
vi i grunden ikke. Derfor foreslår vi, at der bliver etableret et brugerpanel, der vil kunne rådgive
Reno Djurs om eksempelvis den ideelle indretning, forbedringer i forhold til affaldssorteringen, nye
initiativer til øget affaldsforebyggelse, erhvervslivets vilkår, medarbejdernes arbejdsvilkår og meget
andet.
I Reno Djurs´ bestyrelse har vi i den sidste par år arbejdet målrettet med at øge mulighederne for
direkte genbrug – altså at de ting, der har en funktion og som andre kan få glæde af, naturligvis ikke
skal havne i containerne. Vi har desuden en meget attraktiv skoletjeneste, hvor klasserne på de
Djurslandske skoler har mulighed for at gratis besøg (med gratis bus) og et særligt tilrettelagt
undervisningsforløb om genbrug og genanvendelse. I forbindelse med udvidelsen af deponiet i
Glatved bliver der desuden etableret en formidlingsbygning, hvor alle interesserede vil kunne lære
om genbrug og genanvendelse i dagens Danmark – og hvorfor det er så vigtigt at tage vare på vores
fælles jord og dens ressourcer. Affaldsforebyggelse og forståelse for de cirkulære kredsløb er meget
vigtige for at sikre vores fælles fremtid.
Det er naturligt at inddrage borgerne i dette meget vigtige arbejde. Der er ingen tvivl om, at der er
masser af lokale ildsjæle, der vil kunne byde ind med input til forbedringer og ideer til nye
initiativer.
Vi vil fremsætte forslaget på det førstkommende bestyrelsesmøde i Reno Djurs og håber meget på,
at forslaget vil blive taget vel imod af såvel den øvrige bestyrelse som selskabets administration.

