BOFA den 6. marts 2020

 Nyhedsbrev 05 fra BOFA
Så er vi klar med nyhedsbrev 05 fra BOFA. God læselyst!

Fra containerplads til Genbrugsplads og ny skiltning – Nye tiltag på øens genbrugspladser

Der skete store ændringer på de bornholmske genbrugspladser ved årsskiftet til
2020. Containerpladserne ændrede navn til genbrugspladser og BOFA indførte ny
skiltning. Alle tiltag er sat i verden for at hjælpe BOFAs vision om et forbrændingsfrit
Bornholm i 2032 på vej. Samtidig vil BOFA tydeliggøre at der over de næste år er
ændringer på vej, når det gælder måden hvorpå vi kommer af med vores affald.
BOFA har omdøbt pladserne fra Containerplads til Genbrugsplads for tydeligt at
signalere, at langt det meste affald bliver genbrugt. BOFAs nye skiltning med
affaldspiktogrammerne, der er lavet af KL og Dansk affaldsforening, er sat i verden
for - dels at gøre informationen på pladserne mere overskuelig og nem at forstå, og
dels for at harmonisere skiltningen med resten af landet – især til glæde for øens
mange gæster.

BOFA går skolevejen – Partnerskabsaftaler med bornholmske skoler sætter fokus på bedre

affaldssortering
BOFA har indledt arbejdet med at lave partnerskabsaftaler med de
bornholmske skoler. Fire aftaler er allerede indgået og implementeret
og ligeså mange er på vej. Det er målet at samtlige skoler på øen,
kommunale som private, skal indgå partnerskab med BOFA. Aftalen
betyder, at partnerskabsskolerne får opstillet deres egen
genbrugsstation på skolen. Samtidig får eleverne undervisning i
hvordan stationen skal bruges og hvordan BOFA genanvender
affaldet, der smides i containerne. Derudover forpligter, både BOFA
og den enkelte skole, sig til at skolens elever får undervisning i god og
bæredygtig affaldshåndtering, ressourcebevidsthed og i FNs 17
verdensmål.

Wasteman – Fremtidens affaldsløsninger. Nu både i Gudhjem og Pedersker

Projekt Wasteman er nu nået frem til Pedersker. Der har både været afholdt
kaffesamtaler med interesserede borgere fra byen, biografaften samt et
velbesøgt borgermøde, hvor man måtte hente ekstra stole til de mange
fremmødte. Wastemans projektgruppe var glade og overvældet over den
store interesse fra for projektet. Status lige nu er Projekt Wastemans
designgruppe er i fuld med at færdiggøre indsamlingsløsninger til begge
byer. Det drejer sig bl.a. om en specieldesignet skrald’o’bil. Derudover er BOFA i fuld gang med at inviterer
borgerne i Gudhjem/Pedersker til at være test-husstande i Wasteman projektet.

På gensyn i næste nyhedsbrev, der udkommer maj 2020
Med venlig hilsen BOFA ♻

