Bilag 1. Alle borgerkommentarer i Køge Kommune
Tal i parentes efter udsagnet, viser, hvor mange der har sagt det samme.

Borgernes kommentarer på spørgsmålet om, de er tilfredse med, hvor rent der er på den
pågældende lokalitet:
Kommentarer til lokalitet 1: Køge torv
 Nej, der er mange skod i mellemrummet af stenene, og der flyver småt affald rundt.
 Jo, de gør et stort stykke arbejde med at holde det rent. Men de kan jo ikke følge med.
 Ja, men der ligger meget imellem stenene. Nu hvor du spørger, ellers havde jeg ikke lagt mærke til
det.
 Jo, der er lidt beskidt, men det er jo ikke noget.
 Her er et problem med skod.
 Jo, i dag er det okay, men det er ikke altid.
 Der er lidt ved bilerne, men ellers er det er pænt torv.
 Nej, der er mange skod imellem fliserne, folk er sgu nogle svin.
 Nu er jeg selv ryger, og tager altid mine skod med. Så alle de skod som ligger, det er altså dårlig stil.
 Vi er lige kommet, men her ser da hyggeligt ud.
 Her ligger skod i hjørnerne og også mellem brostenene.
 Der er pænt her, fordi der kommer nogen og rydder gaden hver dag, det er ikke kommunen, men
en af beboerne der gør det
Kommentarer til lokalitet 2: Brogade



















Der ser pænt ud, men der er jo lidt rundtomkring.
Nej, lige her ved Normal er der ret beskidt, og der ligger meget papir.
Nej, der er meget affald lige her.
Der ser da meget pænt ud (2).
Jo, når man kigger rundt så ja, men der ser lidt slidt ud.
Jo, men kun på fortovet, der ligger meget på vejen.
Ja, lige her i dag.
Nej, der er latterligt mange skod.
Der ligger meget papir, især ved Normal (2).
Jeg kan nemt fjerne 70 skod her foran butikken på en dag, folk er bare nogle svin.
Nej, der er mange skod i fliserne.
Der er små plastic og papirstykker.
Der er mange skod i kanterne, og papir som bare flyver rundt.
Her er skod og plastik.
Her er papir (4)
Her er tyggegummi, øldåser og plastik.
Blæsten spreder ofte affaldet rundt omkring på Brogade.
Der måtte godt fejes noget mere her
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Kommentarer til lokalitet 3: Jernbanegade











Lige her er der, men ikke i den anden ende imod stationen.
Det synes jeg.
Ja, det synes jeg, der er dog lidt tyggegummi men ellers ikke noget.
Jo, der er da meget pænt (3).
Ja, i forhold til Roskilde, er her meget pænt.
Vi er lige kommet til byen, men ja vi er da tilfredse (2).
Ja, lige nu er der.
Ja, der er kun lidt skod.
Nej, der er skod ved fliserne.
Det er de rygere, som ikke kan finde ud af det med de skod, de er overalt (2).

Kommentarer til lokalitet 4: Lovparken










Nej, der er meget plastic lige her i græsset.
Ja, lige nu er der, men det er meget forskelligt i perioder.
Når man kigger, så ligger her meget, også selvom der er en skraldespand lige derovre.
Ja, her er da dejligt, der er masser af fuglesang.
Nogle gange er her okay, men ikke i dag (2).
Skod er der altid.
Der ligger noget konfetti lidt længere nede i parken.
Jeg er overordnet tilfreds med kommunens arbejde med Lovparken.
De er hurtige til at rydde op herude, efter fester lørdag morgen.

Kommentarer til lokalitet 5: Køge Station





Det er i hvert fald pænere end andre stationer.
Her ligger skod og tyggegummi.
Her ligger glasskår, papir og elastikker.
Trappen er super ulækker, normalt ligger der mademballage og McDonalds-affald.

Kommentarer til lokalitet 9: Køge Å
 Nu kommer jeg her ikke så tit, men jeg nyder det hver gang.
 Ja, her er dejligt, men der kunne godt komme flere skraldespande op langs stien, så folk ikke er
fristet til at smide skrald.
 Nej, der ligger jo skod og plastic i græsset, det er især slemt her ved bænken (2).
 Ja, når jeg er her, så ser jeg kun græsset og ænderne, og ikke andet.
 Nej, hvis man kigger i kanten, så er der jo ikke rent.
 Nu er vi kommet her på camping i snart 50 år, og vi ser ikke noget skrald flyde.
 Det er dejligt med ænderne her, men ærgerligt at der ligger glas osv. ude i græsset, det kan ikke
være godt for dyrene.
 Jo, nu har jeg lige siddet her og nydt solen, for her er så flot.
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 Der er så flot her ved åen, her går jeg tit og slapper af. Men jeg synes, at jeg har set vandrotter.
Kommentarer til lokalitet 11: Ølby Centeret
 Det er da sådan nogenlunde (3).
 Nej, vi plejer også at have en centermand, som gør et stort stykke arbejde, men lige nu er han
sygemeldt.
 Her i centeret kunne de godt gøre det bedre (2).
 Jo, lige her er der pænt, men ovre ved hæveautomaten er der samlet meget skrald.
 Til tider er der, men i dag er der meget.
 Nej, det sviner sådan især her på stien til toget.
 Nej, bare se under cyklerne, der er ligger rigtig meget, også hen langs muren fra 7-eleven.
 Der ligger rigtig mange skod ved cyklerne, det ligner jo at der aldrig er blevet fejet.
 Nej, der flyder med affald, som blæser rundt i hjørnerne.
 Der er faktisk ret beskidt, og der er bare meget som ligger i buskene.
 Her ved 7-eleven er der vildt ulækkert, der er tyggegummi, skod og cigaretpakker, halve smoothies,
og papir fra alt muligt.
 Ved træerne er der meget forskelligt skrald, kan jeg se.
 Jo, nu hvor jeg ser efter, så er der faktisk ret beskidt. Det lagde jeg ikke mærke til før.
 For et center med mange mennesker, så er her da okay.
Kommentarer til lokalitet 13: Fændediget





Der ligger skod og plastik under bænken
Fredag kan der godt være beskidt.
I perioder bliver skraldespandene ikke tømt, så smider folk deres affald ved siden af.
De tømmer ikke altid skraldespandene.

Steder borgerne nævner, hvor der er problemer med henkastet affald:
Stedets navn
Irma
Lellinge (2)
Vestergade (2)
Cykelstier og stier (7)

Hvad er problemet?
Der er meget slemt omkring Irma ved stationen,
der kan kommunen ikke følge med.
Der flyder det allevegne. Til og fra motorvejen, der
ligger meget.
I dag så jeg, at der ligger meget. Masser af skod og
glasskår ved p-pladsen.
Når jeg kommer ud på cyklen, så er der bare meget
langs stien. Der er tit smidt meget. Stierne langs
jernbanen mangler skraldespande, der flyder med
affald. Affaldsspandene står forkert i forhold til
cykelstien. På stierne generelt i Køge ligger bl.a.
glasskår, det er lige før man selv skal hente en kost.
Stien fra Ølbycenteret, hvis jeg lige skal komme på
noget - folk er nogle svin. Jeg er selv ryger, og
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Lovparken (9)

Generelt (8)

Køge Station (13)

kunne ikke drømme om at smide skod. Stierne fra
MacDonalds - det bliver jo hurtigt spist, og så
smides skraldet bare. Stien til kolonihaverne ved
Ølby - folk smider skrald, og så ryger det ned i åen.
Engang var der et hold som fjernede noget, og
råbte at folk fra Køge er nogle svin, det gjorde mig
lidt ked af det, for jeg gør rent efter mig selv.
Skraldespandene bliver ikke tømt så tit, så de er
overfyldte med hundelorteposer. Der ligger mange
flasker, dåser, madpapir, engangsgrill, mest
weekend og sommer. Det handler om at folk ikke
samler op efter sig. Skrald overalt, gerne i
weekenden efter gymnasieeleverne har været der.
Generelt folk smider skrald, men det er faktisk
blevet bedre - det er ikke så slemt mere. Når de
unge fester, men herregud, man var jo selv ikke
meget bedre, så det skal de have lov til. Men de
unge skal jo have et sted at være, de skal bare
rydde op efter sig selv. Her i parken, da jeg var på
barsel, kunne jeg ikke altid sidde på bænkene, der
var skidt og møg. Der er meget glas langs stierne.
Problemer med skrald om sommeren og i
weekender.
Det er ikke møntet på kommunen, for folk er ikke
gode til at bruge skraldespandene eller
askebægerne. Mange steder ligger der skrald ved
siden af skraldespandene. Generelt synes jeg der
ligger meget skrald ved siden af skraldespandene
som i forvejen er fyldte. Folk er nogle svin. Dem
som smider skod skulle have en bøde, eller skydes i
knæet. Det er alle vegne, der er et problem synes
jeg. Skod er et stort problem alle vegne. Ved
skraldespandene smider folk ved siden af, og det
kan godt undre mig. Jeg er opvokset med altid at
smide i. Villavejene, stationen og Netto - der ligger
meget i buskene, hvor det bare gror til.
Der er generelt bare meget som flyder. Ligger
patroner og skod. Der er slemt i weekenderne, så
flyder det med glas, fastfood papir, skod og alt
muligt andet. Efter en weekend, så ser der
voldsomt ud. En søndag eftermiddag ser der
forfærdeligt ud. Der kunne godt komme et toilet
op, for folk tisser jo i kanterne. Ved vores nye
trappe ved stationen, der er alt fra skod til ukrudt.
Der er ofte spiseaffald og cigaretskod. Skrald fra 7eleven, tomme dåser og fyldte skraldespande,
beskidt ved cykelstationen ved Matas, overfyldte
skraldespande, skrald ved busserne, cigaretskod.
Ligger flasker og snavs. Jeg bliver så harm, når folk
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Ellemarken, på parkvej
Vemmedrup
Busstoppestederne
Brogade (4)

Torvet ved stationen
Østre sandmarksvej
Landområdet ved Ejby og Bjæverskov
Ved større veje
Åen (4)

Ølby Station (3)
Kolonihaverne ved Ølby
Vejgrøfterne
Parkeringspladserne
Jernbanen fra Ølbycenteret
Jernbanesporet (2)
Køge Torv (9)

smider skod lige ved siden af skraldespandene.
Fyldte skraldespande der ikke bliver tømt. Der
ligger ret meget skrald, poser for det meste.
På stoppestederne, der ser møgbeskidt ud
Det er et glemt område.
Der er cigaretskod ved dem alle.
Her generelt, nu var I her også sidste år og det har
ikke hjulpet. Vi kommer tit på besøg, og her er altid
beskidt. Der ser både beskidt ud, og der er slidt.
Butikkerne burde tage mere ansvar. Om morgenen
ligger der meget papir.
Der er glas og fastfood papir.
Der er mange hundelorte poser.
Der ligger tit dåser med jævne mellemrum, folk
skal nok af med beviserne, inden de når hjem.
Fastfood papir fra MacDonalds, Burger King og
hvor de ellers køber det.
Her i åen, folk smider cykler, kegler og
indkøbsvogne. Der skal også flere affaldsspande
op. Den kunne godt trænge til en kærlig hånd. Ved
Bænkene, for der sidder ofte unge og drikker. Ofte
så man føler, at man ikke kan være der. Mangler at
få tømt skraldespande.
Det ser bare ud af h.. til. Skod, flasker,
tyggegummi. Det er en ulækker station. Skod ved
busstoppestedet ved Ølby Station
Stien fra stationen op til kolonihaverne, flyder med
alt muligt. For folk kan smide henover hegnet, og
så bliver det ikke fjernet igen.
Langs vejgrøfterne alle steder, der er meget MacD
papir som folk bare smider.
Der smider folk alt muligt også udefra bilerne.
Der ligger så meget i kanterne at det er pinligt.
Ved kolonihaverne, folk smider skrald over hegnet.
Ligger plastik og papir langs togbanerne.
Småt papir ligger mellem brostenene, slemt efter
weekenden. Masser af papir ved skraldespandene.
Tyggegummi. Ved specielle arrangementer rydder
de ikke altid ordentligt op. Hundelorte ligger rundt
omkring, dem kunne folk godt være bedre til at
samle op. Der skulle også gå længe, inden der kom
askebæger op. 7-eleven, tæt på Køge Torv - de nye
bygninger er der sat metalliske blomsterkrukker
op, folk bruger krukkerne til affald, det er
uigennemtænkt. Kirken tæt ved Køge Torv - der
har været kalk længe. Langs kirkegårdsmuren
ligger flasker i weekenden - søndag morgen er her
grimt. Ved skraldespandene på Køge torv - der
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Ølbycentret (4)

Strædet
Midtbyen/Gågaderne (3)

Havnen
Landevejen Højelsevej
Ellemarkskolen
Ringvejen
Marksvinget
Nørre Boulevard
Karlemoseparken (3)

Tigervej (2)

Stranden (2)
Folkeskolerne i Køge Kommune
Marinaen
Vordingborgvej
Munkeageren
Åsen på vej ud til skoven - ikke selve skoven
Buen uden for Gymnasievej
Nørre Boulevard

bliver ikke gjort rent normalt, men nu kan jeg se, at
der er et team i gang, det er nok fordi, at I er her.
Fuglene roder i skraldespandene og de bliver ikke
tømt. Bag Rema 1000 ligger der affald. Sæt nogle
flere askebægre op, folk smider skod fordi der ikke
er askebægre - sæt op her og inde i byen. Her i
centeret, især om aftenen går der mange unge
rundt og råber. Det ser tit beskidt og rodet ud.
Skrald fra slik, generelt inde i midtbyen er der
meget affald.
Herinde er der tit affald, også fordi det blæser så
spreder affaldet sig. Er det tit der er meget skidt,
især en lørdag. Papir og emballage. Generelt flyder
det bare meget.
I weekenden dåser og skrald
Der bliver smidt meget
Ligger meget affald
Offentlige hække mangler at blive klippet
Tomme cigaretpakker, snuspakker og flasker, langs
vejene smider folk affald ud ad vinduet
Skod, skraldespandene er for fyldte.
Folk smider store sorte sække. Storskrald stiller de
bare, både køkkenmaskiner og andre ting. Her
ligger mange cigaretskod. Jeg ser tit skrald der, der
mangler skraldespande på strækningen over til
parken. Der er cigaretskod et affaldsproblem.
Fuglekvarteret, buske der går udover og ikke bliver
klippet. Ned til fitness, der er hækken på venstre
hånd, fyldt med energi og protein drinks, fra folk
som kommer fra fitnesscenteret. Det gror jo til, så
det skal jo fjernes.
Glasskår, skod og plastik stort set hver dag. På
stranden flyder det med affald.
Skraldet bliver ikke smidt i, men ofte er
skraldespandene heller ikke tømt.
Papiraffald
Ligger plastikposer
Savner at de tømmer skraldespande.
Ligger flasker og dåser
Er beskidt
Der løber rotter rundt om natten, og lige nu er de i
gang med kloakarbejde.

De, der ikke kunne nævne steder med henkastet affald sagde:
 Man bliver jo vant til at der ligger affald.
 Nej, ikke rigtig, jeg har ikke lagt mærke til noget (3).
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 Køge kommune gør det generelt godt, synes jeg, der er selvfølgelig steder, hvor det måske kunne
gøres lidt bedre.
 Vi er lige kommet med toget, så det er svært at sige (2).
 Nej, jeg har ikke observeret noget.
 Nu kommer jeg ikke så meget rundt, men det er okay.
 Det har jeg ikke lagt mærke til.
 Nej, jeg kan ikke lige komme på noget.
 Jeg kommer ikke så meget rundt, for jeg bor på plejehjemmet.
 Nej, det er længe siden, at jeg har bemærket noget.
 Generelt er der mange skod, men det synes jeg ikke kommunen kan gøre for.
 Det er svært lige at komme på noget.
 Nej, ikke rigtigt.
 Det er svært at udpege noget specifikt.
 Altså jeg er tilfreds, der ligger selvfølgelig lidt efter weekenderne, men det bliver hurtigt fjernet.
 Generelt så sviner de unge når de fester, men man har jo ikke været meget bedre selv, og
kommunen ordner det også hurtigt.

Borgernes kommentarer til kommunens generelle renholdelsesstandard:
Om kommunens indsats, de tilfredse borgere:























Det er blevet bedre (2).
Den er blevet bedre, men de gamle skraldespande som skulle fjernes, der står stadig nogle tilbage.
Det er blevet bedre, gudskelov for det.
Den er god, og vi sorterer jo også meget.
I det store hele er jeg tilfreds, jeg synes ikke at vi vader i affald. Der samles jo noget sammen, når
det blæser.
Synes der er meget rent, der er ikke noget som springer i øjnene.
Der er ikke meget at klage over.
Jeg synes at det er fornuftigt.
Jeg går ikke og lægger mærke til affald.
Ja, der er ikke noget der, kommunen gør det generelt godt. Det er selvfølgelig værre i perioder,
f.eks. om sommeren når de unge fester i parken og på stranden.
Det ser meget godt ud, men der er plads til forbedringer.
Jo, man ser jo ikke noget affald (2).
Jeg er godt tilfreds, der er ikke noget at klage over.
Der er okay, man lægger jo ikke mærke til affald (2).
Jo, den er fin nok.
Generelt er jeg tilfreds.
Jeg synes ikke at man kan være utilfreds med kommunen.
Ja, generelt er jeg tilfreds.
Det er meget fint, og jeg har boet her i mange år.
Det er egentlig okay.
Lige der hvor jeg går er der okay, så jeg er tilfreds.
Det er ikke noget jeg har lagt mærke til- jeg synes her er fint.
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 De er synlige- det tænker jeg er positivt.
 De stiller skraldespande op til rådighed, og de skod der ligger rundt omkring er ikke deres arbejde
at fjerne.
 Det er blevet bedre ved Karlemosen, efter vi fik affaldssortering.
 De prøver virkelig. Jeg tør slet ikke tænke på hvordan her ville se ud, hvis de ikke var her.

Om kommunens indsats, de utilfredse borgere:
 Man bliver så vant til, at der er affald overalt.
 Der skal gøres en større indsats, for rundtomkring samler det høje græs jo på papirkrus m.m.
 Kommunen skal blive bedre til at ordne yderområderne f.eks. Lellinge, og der skal være bedre
kommunikation til hvad/ hvordan man skal sorterer.
 Det sejler generelt allevegne.
 Det kan blive bedre generelt i hele kommunen.
 Ikke særlig god, det kunne der gøres mere i.
 Det er okay, men de kunne godt blive bedre til at tage ydre områderne og langs vejene.
 Det kunne blive bedre, jeg ser dem ikke så tit (2).
 Hvor unge kommer, f.eks. Marinaen og Lovparken kunne de godt gøre lidt mere. Især i
weekenderne kunne kommunen godt være mere inde over at holde stederne pæne.
 Det virker ikke til det er den største prioritering.
 Cigaretskod kunne de godt gøre noget ved.
 Der mangler et organiseret system - der er beskidt om søndagen
 Der kunne ansættes flere til at samle affald op, bl.a. i weekenderne.
 Inde i byen kunne de godt være bedre til at fjerne affald.

Om skraldespande og andet teknisk udstyr:















Det skal blive bedre, de skal generelt sætte flere skraldespande op, det vil hjælpe dem en del.
Rabatterne kunne godt slås og renses noget mere
Med hensyn til affald er de gode, jeg er især glad for de talende skraldespande dem bruger jeg tit.
De skal være mere synlige, og sætte flere skraldespande op. Hvis man går ind på ”giv et praj” så kan
man ikke vælge Åsen.
Der er okay, men med håndtering af affald generelt så skal der være en standard i hele kommunen
og i Danmark, så affaldet er nemmere at genanvende.
Man kunne godt sætte nogle askebægre op ved Fændediget
Man kunne godt sætte nogle hundeposer op til fri afbenyttelse
Skraldespandene skal tømmes oftere ved Fændediget, det er især et problem omkring påske og i
perioder med mange mennesker i området.
Flere affaldsspande generelt, bl.a. ved Havnen er der ikke skraldespande.
Savner at de tømmer skraldespande ved Munkeageren.
De må gerne tømme skraldespandene oftere.
De kunne godt være bedre til at tømme skraldespande.
Hyggeligt at vi har talende skraldespande.
De kunne godt sætte flere fejemaskiner op.
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Udeområder mangler skraldespande.
De laver nogle gode kampagner, også med skraldevogne der kører rundt.
Der er skraldespande nok, det er mere om folk bruger dem
De talende skraldespande er gode.

Om borgernes adfærd:

















Folk er nogle svin, så kommunen kan ikke følge med (2).
Folk smider jo bare hvad de vil, så kommunen kan jo ikke følge med.
Der er meget pænt, men folk skal lade være med at smide ting og sager.
Vi er tilfredse, folks mentalitet er bare forkert, der er ikke nogen, der tager ansvar og det skal
ændres.
Nej, de skal inddrage borgerne noget mere, da det er deres mentalitet som skal ændres.
Det er de unge som ikke har den samme opdragelse som mig, de smider affald lige ved siden af
skraldespandene.
De gør hvad de kan, men der er skrald langs stierne og kanterne allevegne, folk smider det bare
over skulderen.
De gør alt for at oplyse folk om det.
Kun dovenskab, man kan håbe folk opper sig.
Forleden så jeg seks tomme skraldespande ved stationen, og masser af affald på jorden.
Folk sviner hurtigere end kommunen kan nå at rydde op.
Det handler om at folk skal samle op efter sig. Jeg ved ikke hvad kommunen mere kan gøre, for der
er skraldespande nok.
Når folk smider noget ved siden af, så må alle.
I Hastrupparken mødes folk hver søndag og samler skrald. Efter arbejdet spiser de sammen. Det er
et godt initiativ, det ville være godt at sprede til flere dele af Køge.
Skolebørnene rydder op efter os - det kan ikke være rigtigt.

Om andre byer, områder, emner:
 Ved Rønne var der virkelig pænt- så tænkte man, Gud! Kan der være så pænt? De kan ansætte
nogle til at samle mere op.
 Jeg har lige været i Krakow - der lå intet affald.
 Jeg savner flere toiletter i Køge Kommune, og at dem der er i forvejen, bliver rengjort bedre.
 Tingene hænger ikke sammen. Jeg affaldssorterer glædeligt, men det hænger ikke sammen med at
man skal gøre det derhjemme og ikke ude i det offentlige. Man kan i princippet tage alt sit skrald
hjemmefra og smide ud i skraldespandene ved parken.
 Affaldssortering på institutioner. Det er lidt dobbeltmoralsk at man gør det derhjemme og ikke på
skolerne.
 Fint med henkastet affald, men affaldssorteringen skal blive bedre i hele kommunen (2).
 Nej, ikke lige der hvor jeg bor, men de skal lige indkøre skraldesorteringen noget bedre, så man ved
hvad det skal gøres.
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