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Skrald for sjov  

 

1. Resume 

 

Børn og Unge-byrådet er meget interesseret i at kunne hjælpe med at nedbringe kommunens 

udgifter til affaldsoprydning, da dette kunne frigive en masse ressourcer. Derfor har de, med 

inspiration fra Sverige, fundet ideen om en sjov/syngende/larmende skraldespand interessant fordi 

det er en anderledes og humoristisk måde at sætte fokus på problemet.  

 

 

2. Beslutningspunkter 

 

At1) der ønsker anderledes skraldespande (fx med indbygget lyd) for at sætte fokus på problemet 

med meget skrald i gadebilledet 

At2) praktisk afklaring; hvor de skal stå og hvad de skal sige og hvordan de bliver lavet 

 

 

3. Baggrund 

Baggrunden er at Århus Kommune bruger så mange penge på at samle skrald, som sagtens kunne 

reduceres. Man ønsker samtidig at gadebilledet bliver mere festligt og renligt. Folk har fået en mere 

ligegyldig adfærd overfor skraldeproblemer i bybilledet og dette er en sjov og anderledes måde at 

sætte fokus på det.  

Målet er at Århus igen bliver smilets by og alle tager ansvar overfor vores fælles by. 

Ideen er opstået efter et oplæg fra Kommunens miljø og teknik afdeling, og har siden introdagen 

optaget Børn og Unge-byrådet. Dette ville være en forholdsvis nem og mindre bekosteligt mulighed 

for at prøve effekten af med nye tiltag mod den manglende oprydning. Kommunens afdeling har 

allerede undersøgt det nærmere og er positive overfor Børn og Unge-byrådets ide.  

 

4. Den forventede effekt 

 

Vi forventer, at fordi skraldespandene er overraskende, nye og sjove, så vil folk i højere grad tænke 

over at smide deres skrald i skraldespanden, i stedet for at smide det på gaden. Vi forventer at 

Århus bliver renene og at der bliver sat fokus på problemet med en lidt sjovere vinkel. Man ønsker 

et mere festligt og pænere gadebillede.  

Effekten er også at kommunen på sigt vil komme til at spare penge på oprydning af skrald.  
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5. Organisering af indsatsen 

 

Skraldespandene skal være placeret centrale steder rundt omkring i byen (fx banegården, 

klostertorvet og ved ’smells like teens’ i festugen). Der skal de blive stående også efter festugen, 

men meningen er at man kan flytte rundt på dem, så det overraskende moment kan bibeholdes.  

 

Det skal ligne en almindelig skraldespand, men sige en lyd når man smider skrald i, fx en melodi, 

dyb lyd eller sige tak. 

 

Det foreslås at man prøver det af under Århus Festuge 2010 som et forsøg, dels fordi festugen er et 

kulturmekka og derfor ville det passe godt ind, dels fordi folk er glade og friske på noget nyt under 

festugen. Festugen er kontaktet og er meget interesseret i at køre forsøget.  

 

6. Konsekvenser for ressourcer 

 

En konsekvens er at de kan risikere at blive ødelagt ofte og derfor skal erstattes af nogle nye, som 

måske bliver dyrere end det man sparer ved at flere smider skrald ud. Derfor skal det også først 

prøves af i en forsøgsperiode.   

 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

Johanne Kirketerp Nielsen, Ungeborgmester, johanne.kirketerp@hotmail.com, 26927170 

Signe Christiansen, sekretær, signe@aauf.dk, 51920939 


