Kortlægning af henkastet affald 2018
Køge kommune

Bilag 1: Generelle borgerudtalelser

Generelle borgerbesvarelser 2018
I forbindelse med gennemførelse af de kvalitative borgerinterview, er borgerne, i 2018, blevet stillet 4
spørgsmål. De overordnede resultater af disse spørgsmål er behandlet i Konklusionsrapporten, og ligeledes
er de kommentarer, som vedrører de specifikke lokaliteter, indarbejdet i Lokalitetsrapporten.
Nedenfor er vist den samlede liste over de kommentarer og henvisninger, som er givet af borgerne på de
åbne spørgsmål. Disse er grupperet i forhold til temaer, som de relaterer sig til. De udsagn, som er delt af
flere, er markeret med (x antal).
Det er vigtigt endnu engang at bemærke, at nedenstående svar er fremkommet i en åben dialog på gaden
med den enkelte borger og svarene er således givet frit og ikke søgt ledt eller styret på nogen måde.

Kommentarer til det teknisk udstyr, - skraldespande, askebægre, containere mm.
➢ Flere talende skraldespande Områder omkring Burger King og McDonalds, skal der flere
affaldskurve op.
➢ Jeg savner flere skraldespande, især ved busstoppestederne.
➢ Der kunne være flere skraldespande i lovparken, man kan godt gå lidt.
➢ Flere skraldespande
➢ Det er hyggeligt at skraldespandene giver komplimenter
➢ Omkring talende skraldespand: ” Nogle gange kommer jeg bare noget affald i jeg finder på jorden
for så føler jeg at jeg har gjort noget godt”

Kommentarer vedrørende affaldstyper
➢ Rygerne er nogle svin! Det er det største problem i kommunen
➢ Cigaretskod kan man aldrig nedkæmpe!

Henvisninger til øvrige steder med affaldsudfordringer i kommunen:
Stedets navn

Hvad er problemet?

Nordstranden
Åshøj skov

Der smider folk hele læs affald af.
Der så jeg engang 10 malerspande. Det er noget
værre svineri, at man kan finde på sådan noget.
Det er værst med affald langs vejene, for
bilisterne sviner. Det er desværre stadig et stort
problem.
Der ligger meget affald fra Burger King. Der
ligger meget affald langs stien til Campus
Parken kan være rigtig slem: Der skal mere
opsyn under festerne/arrangementer. De unge

Langs vejene

Campus (3)
Lovparken (3)
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Køge station og skinnesystemet (6)
Transportcenteret
Lynggårdsvej
Køge Nord
Nylandsvej
Kystvejen
Pølsevognen på Brogade
Køge marina
Sønder strand (2)
Cykelstierne (3)

Bjæverskov
Karlsmosen
Værftvej
Ølby center
Ølby station
Busstoppesteder
Sønder Havn
Tangmosevej ved broen
Lystbådehavnen ved skoven- hjertestien
Nørre Boulevard
Glentevej
Strandgården

fester og sviner meget. Meget affald i
weekenderne. Affaldsspandene bliver ikke tømt
ofte nok
Her er der altid meget affald. Mange skod.
Meget affald – men det er måske pga. byggeriet
Det er noget værre svineri. Min kone kan nemt
samle en hel pose med affald.
McDonalds skrald alle vegne, folk er bare
ligeglade.
Flere affaldskurve.
Her er meget affald langs stierne.
McDonalds affald, og alt muligt andet.
Affald og skodder omkring bænkene.
Der smider de unge meget affald.
Meget affald, som bare bliver smidt.
Det er et svineri på cykelstierne, det er synd, når
vi nu har så flot en natur. Generelt mange
glasskår
Er et glemt område i kommunen. Det er
kommunens lille bror.
Folk smider bare skrald allevegne.
Plastic der ligger alle steder
Ligger meget affald- savner flere skraldespande
Cigaretskodder og andet affald
Fyldte skraldespande
Affald ved siden af skraldespandene
Mangler skraldespande
Ligger papir, dåser, ”menneskeligt affald”
For få skraldespande
Bliver ikke samlet affald
Glas i tunellen

Anerkendelse og kritik af kommunes indsats på området
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Køge kommune er generelt meget ren. (3)
Kommunen gør det sgu godt nok, jeg er tilfreds. (2)
Kommunen gør hvad de kan. Men folk tænker sig ikke om, de er nogle svin. (2)
De er ikke lige gode allevegne, nogle områder bliver glemt. (2)
Der er plads til forbedring (2)
Der er ikke rigtig nogle områder, hvor jeg tænker at det sviner.
Her er fint, der er ikke noget at komme efter.
Der ser meget pænt ud generelt. Der er områder som kan være slemme på grund af fester.
Det er en god kommune, her er dejligt.
Kommunen er begyndt at gøre noget!
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➢
➢
➢
➢
➢

Det kunne være bedre. Men de unge mennesker respekterer intet.
Flere synlige folk fra kommunen, for folk er nogle svin.
Det har været bedre, men det er det ikke mere.
Kommunen kan ikke gøre mere end de gør og de er hurtige til at gøre rent”
Efter weekenderne kan det godt knibe

Øvrige kommentarer om temaet henkastet affald:
➢ Jeg er utilfreds med folks svineri, de smider det bare selvom der er en skraldespand ved siden af.

Øvrige kommentarer i øvrigt:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Det er ikke kommunens skyld- det er borgernes- de er nogle svin (3)
Det er ligesom os selv der skal gøre noget for at det bliver i orden (2)
Man skal lære børnene om affald fra de er små.
Der skal være flere dage, hvor der er indsamling. Kommunen kunne evt. ligge en skraldesæk i
postkassen, så folk bare kunne gå og fylde den.
Hvorfor har vi ikke affaldssortering i det offentlige rum i Køge Kommune? De har de i Hvidovre
Kommune og jeg syntes det fungerede fremragende.
Køge kommune kan se ud af Sørens til nogle gange, især efter fester.
Plads til forbedringer i vores område (Bjæverskov).
Jeg mener at kommunen burde give bøder ud til folk, når de smed affald på gaden. Et bødesystem
vil være effektivt og bekæmpe henkastet affald.
Folk er åbenbart ligeglade
Folk skal blive bedre til at rydde op efter sig
Folk bliver ved med at gøre som de plejer
Det er uopdragne mennesker
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