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Folk kan måske motiveres til at affaldssortere grundigt, hvis de ved præcis,
hvordan affaldet sorteres.
I stedet for de gule plastposer til sortering, kan vi så ikke bruge poser lavet af
biologisk nedbrydeligt materiale, fx poser lavet af majs. Kirsten Johansen
svarer om de gule poser, at det faktisk er genanvendt plastik.
Vi bør kunne sortere affaldet på færgerene, både fordi det ville give mening,
men også fordi det ville være et godt signal at sende.
Vi bør kunne sortere affaldet også på fx skolerne, og andre kommunale
institutioner.
Hvis der er fælles affaldsstationer, hvor man kan gå hen med affaldet, tæt på
boligen, i stedet for at sortere i poser, så ville man kunne motivere hinanden,
som en social ting, man gør i fællesskab.
På lavt befolkede steder er det med poserne super godt, så der ville det ikke
være attraktivt, at man skulle tage hen et fælles sted.
Måske skulle man både kunne aflevere affaldet både i de gule poser, men også
centrale steder, så man kan vælge begge muligheder.
Det kunen være fedt, hvis man kunne se præcis, hvor affaldet ryger hen, fx
hvis man kunne indsætte en chip på affaldet.
Offentlige institutioner og firmaer skal blive meget bedre til at sortere. Man skal
derfor gøre en indsats for at der sorteres mere.
Byggebranchen bruger en masse kemiske materialer, så derfor kunne
kommunen med fordel ikke bygge med kemi, og samtidig kræve at man bygger
med bæredygtige byggematerialer.
De unge mennesker er dårlige til at sortere affaldet, så det kunne skolen lære
dem om.
Det er forældrenes ansvar at lære unge mennesker at affaldssortere.









Vi skal præge børnene både hos forældre, dagtilbud og skoler.
Skolerne og ungdomsinstitutioner skal fortælle eleverne, hvordan de
affaldssorterer.
Vi skal som forbrugere stille krav til, at der ikke bruges unødig emballage, fx i
byggemarkedet, hvor alt er pakket ind i plast, der skal vi stille krav til, at der
tænkes på spild af alt muligt.
Affaldssorteringen vil ikke hente affaldet fra Ærø Friskole. Kirsten Johansen
fortæller, at man kan tage ud på genbrugsstationen.
Det var rart dengang man kunne gå ned til sorteringen i Ærøskøbing, det var
meget praktisk. Ellers, i stedet for poserne, så rumopdelte spande.
I Sønderborg bor vi sammen i en lille klynge, og her har vi fælles spande til
sortering. Vi kan bede om forskellige størrelser, alt efter hvad vi har brug for.
Det er dejligt.

