BOFA den 23. september 2019

 Nyhedsbrev fra BOFA

03-2019
Så er vi klar med nyhedsbrev 03 fra BOFA. God læselyst!
Nye tiltag i forbindelse med BORNHOLM VISER VEJ – uden affald 2032
Når kalenderen viser 1. januar 2020 starter BOFA en række nye tiltag op på øens seks containerpladser.


Klare sække på containerpladser. BOFA vil efter årsskiftet kun tage imod affald i
gennemsigtige/klare sække. Dette indføres så pladsmanden har bedre mulighed for at se hvad der
bliver smidt i containerne og dermed mindske antallet af fejlsorteringer.



Ny skiltning på øens containerpladser. BOFA overgår til at bruge kommunernes landsforenings
landsdækkende affaldspiktogrammer på containerpladserne.



Bornholmske containerpladser omdøbes til ”Genbrugspladser” For at underbygge planen om øget
genbrug/genanvendelse, har BOFA valgt at øens containerpladser fra 1. januar 2020 skal hedde
”Genbrugspladser”. Udskiftningen af skilte m.m. påbegyndes primo 2020

FUTURE - projektet er et af flere initiativer, som skal styrke indsatsen for mere direkte genbrug. I byerne
Hasle og Aakirkeby har BOFA anskaffet en container til den lokale idrætsforening.
Containeren er placeret på byens containerplads. I stedet for at smide ting ud, hvor levetiden kan
forlænges, kan borgere donere sager til foreningen. Det er planen at foreningen forsøger at sælge de
indkomne sager, enten på et loppemarked, eller vha. sociale medier og dermed rejse midler til foreningens
videre arbejde. Der er stor opbakning fra lokalbefolkningen som livligt afleverer genbrugseffekter i
containeren. Dette i så stor en udstrækning, at det er svært for foreningerne at følge med.

Wasteman – designmanuel, ”Living Labs” og samarbejdspartnere
Det har været en travl sommer, hvor Wastemans designmanual til ”Living Labs” er blevet produceret og
sendt i trykken. Designmanualen skal hjælpe til at finde løsninger i forhold til bedre sortering og
genanvendelse af affald og materialer. Derudover er designmanualen også en håndbog i etablering af
”Living Labs”, der kan give værktøjer til fællesskaber, kommuner o.a, som har interesse for cirkulære
ændringer.
Wasteman projektet skal afprøve ”Living Labs” i den virkelige verden. Dette skal ske tre forskellige steder
på Bornholm (hhv. Rønne, Gudhjem-Melsted og Pedersker-Sømarken) Her skal der afprøves forskellige
byrums-løsninger hvor der gennem nogle borgernære 'co-design' processer findes frem til affaldsløsninger
for flere husstande ad gangen (dvs. gadestationer og lokale genbrugs- og oparbejdningscentre) og med
flere fraktioner end nu. Dette skal ses i lyset af nye affaldsordninger og kommende EU-krav

På gensyn i næste nyhedsbrev, der udkommer ultimo 2019
Med venlig hilsen BOFA ♻️

