
Fra: Susanne Viuf [suvi01@frederiksberg.dk]
Til: Mikkel Teglgaard Møller [mimo12@frederiksberg.dk]
Sendt dato: 01-06-2021 15:06
Modtaget Dato: 01-06-2021 15:06
Vedrørende: VS: Vedr. Affaldsindsamlingsdag

 
 
Med venlig hilsen

Susanne Viuf
Chef for Byliv og Drift

 
Vej, Park og Miljø, Byliv og Drift
By-, Kultur- og Miljøområdet
Frederiksberg Rådhus
Smallegade 1
DK - 2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 38214220
www.frederiksberg.dk

Når du henvender dig til Frederiksberg Kommune behandler vi personoplysninger om dig. 
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her.
 
Fra: Rachel Roed <rachel.valby@gmail.com> 
Sendt: 31. maj 2021 23:30
Til: Susanne Viuf <suvi01@frederiksberg.dk>
Emne: Fwd: Vedr. Affaldsindsamlingsdag
 

Kære Susanne, 
Dette er hvad vi skrev til dig 1. marts og vi sender det til dig igen. 
venlig hilsen 
Rachel
---------- Forwarded message ---------
Fra: Rachel Roed <rachel.valby@gmail.com>
Date: man. 1. mar. 2021 kl. 22.42
Subject: Vedr. Affaldsindsamlingsdag
To: <Suvi01@frederiksberg.dk>
 

Kære Susan, 
Vi vil gerne stå for Frederiksbergs Fælles Affaldsindsamlingsdag i 2021. 

Da vi ikke har afholdt dette før, vil vi gerne have et samarbejde med jer for at have mulighed for sparre med jer, fordi der sikkert er nogle
overvejelser, som vi gerne vil dele med jer undervejs. 

Vi forestiller os, at vi: 

- finder en dato i august måned og sender den ud snarest i samarbejde med jer.  
- reklamerer for eventet inden. Evt. allerede nu på vores hjemmeside og i denne forbindelse vil det være en hjælp, hvis I ville sende en
pressemeddelse ud om vores samarbejde. Vi vil gerne anmode jer, om I vil skrive, at I har inviteret os til at indgå i et samarbejde med os pga. vores
initiativ. 
- finder ud af, hvor posterne skal være 
- giver personerne, der står ved posterne ansvaret for snappere, poser og handsker til deltagerne, hvorefter de bliver leveret til os igen. 
- vejer skraldet og orienterer pressen om, hvor meget skrald der er blevet indsamlet, samt hvor mange der har deltaget i arrangementet. 
 

Hvordan kunne et samarbejde se ud fra jeres side? 

Ydermere kunne man så forestille sig, at borgmesteren retter henvendelse til KL, så vi kan få ideen om skraldeindsamling udbredt til de øvrige
kommuner i landet. Vi ønsker ikke kun et rent Frederiksberg, men også et rent Danmark; dog med Frederiksberg Kommune som foregangskommune.
Det er sådan, at I mange kommuner er der ikke et samarbejde mellem skraldegågrupperne  og kommualbestyrelsen. Her i kommunen har vi oplevet,
at 5 medlemmer af kommunalbestyrelsen har deltaget aktivt i skraldegåturene, og det er noget særligt. Det er helt unikt, og det er et godt signal at
sende ud til andre kommunalbestyrelsesmedlemmer i andre kommuner. Vil borgmesteren orientere de øvrige borgmestre i landet om, at hvis der
er skraldegågrupper i kommunen, så vil vi opfordre kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at deltage, og hvis der ikke er en skraldegågruppe, så få
en etableret. 
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Der findes ildsjæle i enhver kommune. 
 
venlig hilsen 
Dråben i havet - Gør en forskel
 


