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Hjørring, 28.juli 2018 

 

 

 

Åbent brev til Hjørring Kommune, AVV og boligselskaber i kommunen. 

 

 

Til oktober indføres der et nyt system med af-

faldssortering i Hjørring Kommune, og i måne-

derne forinden uddeles de nye containere. Ejere 

af enfamiliehuse skal skaffe plads til to nye con-

tainere med ”god plads omkring containerne i en 

evt. afskærmning, så skraldemanden nemt kan 

tage containeren ud, når den skal tømmes.” 

Hvad gælder for beboerne i boligselskaber? AVV 

skriver, at mange boligselskaber vælger at lave 

lokale affalds-øer, hvor beboerne kan aflevere af-

faldet på stedet i et antal containere. AVV hjælper 

gerne med at indrette en affalds-ø hos boligsel-

skaberne. 

FBL-Hjørring, Foreningen for Bygnings- og Land-

skabskultur, vil i den forbindelse henlede op-

mærksomheden på, at mange baggårde og fæl-

lesarealer ved boligselskaber har fine gårdmil-

jøer, en del med værdifulde træer, som giver dag-

lig glæde for beboerne, skygge og fin udsigt fra 

beboelsen. Træerne er ”byens grønne lunger”, og vi opfordrer AVV og boligselskaberne til 

at indrette affalds-øerne med omtanke, så der ikke sker unødig fældning af sådanne træer, 

eller så beboernes opholdsarealer forringes urimeligt. 

Et eksempel er det smukke bøgetræ på gårdspladsen bag Kongensgade nr. 8. 

  

Bøg i gården Kongensgade 8 
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Også ved institutioner og bosteder m.v. 

kan de grønne miljøer være i fare for at 

blive erstattet af affaldssystemer og 

manøvreplads, hvis de ansvarlige ikke 

tager dette vigtige hensyn med i plan-

lægningen af affalds-øer. Billedet ved 

siden af viser den smukke kirsebær-

lund ved Motellet.  

Disse to eksempler er fra Hjørring by, 

men problematikken gælder i alle kom-

munens byer, og eksemplerne tjener 

udelukkende til at illustrere betydnin-

gen af træer og grønne oaser i nærmil-

jøet.  

Derfor denne opfordring til AVV og boligselskaber/ejere af udlejningsejendomme: Giv dit 

affald nyt liv, ja, men ikke på bekostning af andet liv! 

 

Venlig hilsen 

 

Søren Thirup 

Formand, FBL-Hjørring 
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