Kommunikation 2019 og 2020
Affaldsområdet / Natur & Miljø, Halsnæs Kommune.

Gennemførte aktiviteter 1. og 2. kvartal 2019.
Aff.plan

Aktiviteter

Tid og timing

Økonomi

Effekt

Konklusion

Kommentarer

Teltturné februar+marts

8 gange á 3 timer
foran
dagligvarebutikker
og byggemarkeder i
hele kommunen

HNF 18.000 kr. til
ombygning af
pavillon-telt, heraf
de 12.000 kr. til
universelle ting, der
kan genbruges
(teltsider,
køkkenmøbler og
øvrig scenografi)
Christian har i
denne omgang lagt
eget sy- og
snedkerværksted til
uden beregning.
Per har lagt egen
bil til, da vi mangler
egnet vandtæt
transport af alt
grejet.

Gadekontakten var en
succes:

■ Stor succés med
mange afledte
effekter.
■ Borgere meget
positive over
kontakt under fire
øjne. Meget
dedikerede
fremmødte, hvoraf
mange med
forberedte
spørgsmål. Kun
ganske få negative.
■ God kontakt til
borgere, der bare
kom forbi.
■ Konkurrencen var
et godt trækplaster.

Vi savner
køretøj, trailer.

En eftermiddag
ultimo marts

HNF 500 kr. til
forplejning

Teltturneen
forinden havde
trukket ’alle
interesserede.’

Vi kan ikke
forvente
fremmøde
’både og’, altså
både til telt og
workshop.

Høring affaldsplan
Teltturné i
høringsperioden
for ny
affaldsplan

1.1
mv.

1.1
mv.

Workshop
affaldsplanhøring

■ 3-400 borgere i direkte
dialog
■ Cases fundet til senere
kommunikationsbrug.(Guld!)
■ Kontakter til
boligforeninger
■ Opstart på
affaldssortering på
produktionsskolen samt
Hundested Skole.
■ Kontakt til erhverv.
■ Diverse artikler i
lokalmedier.
■ 10-15 indsendte
høringssvar mod forventet
2-3, hvis ikke afholdt.
Det var ikke nogen succes.
3 medlemmer af en lokal
lejeboligselskabsledelse
mødte op.

Bred information
Magasinet
Boligforbedring
Halsnæs-udgave

10.1

Caseartikel om
affaldssortering, fotos,
forsidefoto

Husstandsomdelt
primo juni til 5.000
villaer + SoMe

Ingen udgifter
udover
timeforbrug, da
bladet er
annoncefinansieret

10.000 læsere med egen
villa.
Forventning om øget ’feel
good’ fornemmelse,
forbedret adfærd og
forståelse for
genanvendelse og adfærdsændringer.

Samarbejde med
HNF og
reklamebureauet
har været frugtbart.

God idé, der
samtidig bringer
lokale
virksomheder i
spil.

Halsnæs Avis’
sommertillæg
’Halsnæs Sommer’
juni

10.1

Helsides annonce i
MetroXpress-format med
både natur og miljøaktiviteter

2.500 kr. brutto /
måned

Svært at vide, men
sommergæsterne er
herved inviteret til Natur
og Miljø’s
sommerarrangementer,
også affaldsdo.

Billig måde at
komme ud til
gæsteborgerne på

Blå Flag-strand
Teltudstilling,
Liseleje

10.1

Teltudstilling med
strandaffalds- og ’havfalds’konkurrencer

Uddelt til alle
sommerhuse samt
placeret til
afhentning på
steder
sommergæster
kommer.
21. juni 13-17.

Ingen særlige
ekstraudgifter

Dårligt, meget blæsende
vejr, så derfor var der
meget få mennesker på
stranden.

I det rigtige vejr vil
arrangementet
kunne være en god
idé.

Befolkningstallet
øges om
sommeren og
målgruppen er
selv
affaldsproducenter
og naturforbrugere
Skiltning målrettet
begivenheden er
en god service til
næste gang, altså
en teltside, der
inviterer publ.
indenfor

Oplæg for Grøn
Omstilling Halsnæs

10.1
mv.

Foredrag

25. marts ½ time
netto

Gratis

Input til ny
sammenslutning på tværs
af foreninger i kommunen

DN’s klimadag

10.1
11.3

Affaldsteltudstilling i
Gjethuset

1.april

Gratis

50 borgere i tale

Miljøuge på
Magleblikskolen

11

Undervisning af alle
indskolingsklasser, div. ca.
200-250 børn
Genbrugsplads+losseplads,
Fr.v.

Uge 13

HNF Spande,
grafik.
400 kr.

Stor succes ifølge både
lærere og børn

Punktindsatser
Godt at
kommunen er
tilstede
Fint at være med
og igen få
affaldsdagsordenen
flashet, også i
klimasammenhæng
Bør gentages

Godt at
kommunen er
tilstede

Meget billig
aktivitet i
materialer

Borgerrettet teltudstilling foran Jem&Fix, Frederiksværk marts 2019

Magasinet Boligforbedring/Halsnæs uddelt juni til 5.000 villaer

Undervisning af indskolingsklasser fra Magleblikskolen marts 2019

Annoncer i Halsnæs Sommer, hvor natur kobles til bl.a. affald

Planlagte aktiviteter 3. og 4. kvartal 2019.
Aff.plan

Aktiviteter

Tid og timing

Økonomi

Formål / forventet effekt

Kommentarer

10.1

Helsides annonce i
MetroXpress-format med
både natur og miljøaktiviteter

2.500 kr. brutto /
måned

’Inddragelse’ af
gæsteborgere/sommerhusborgere i natur- og
miljøarbejdet

10.1

Teltudstilling med
strandaffalds- og
’havfalds’-konkurrencer

Uddeles til alle
sommerhuse
samt placeret til
afhentning på
centrale steder
Fredag 2. august
13-17

Ingen særlige
ekstraudgifter

11

Udsendelse af materialer
til faglærere på relevante
klassetrin om allerede
etablerede
undervisningstilbud vedr.
affald.
Evt. finde sponsorater til
bustransport

Hele efteråret

Ingen særlige
udgifter til
materialer

Inddragelse af
gæsteborgere/sommerhusborgere i
affaldsarbejdet
Øge frekvensen af
skoleklasser, der benytter
de oplagte ud-af-huset
tilbud fra
Vestforbrænding, ex
Wastelab og/eller
tilgængelige
undervisningsmaterialer
om affald og genbrug

I det rigtige vejr
kan Trekanten
være et meget fint
mødested
De fine tilbud fra
Vestforbrænding i
Glostrup ligger
desværre langt
væk. Kan
Halsnæs skoler i
højere grad end
nu få glæde af
dem?

Bygge- &
anlægsindsats
overfor
Håndværkere/ent
reprenører og
nedrivere.

6.2
7.2

To-tre byggemarkeder
besøges kl. 6-8 efter
aftale med affaldsteltet

Sensommer/
efterår

Morgenbrød og
kaffe 400 kr.
Teltbanner 2.000.
kr.

I samarbejde med
erhvervsservice i
HK/Inge Ibbi, der
annoncerer det i
nyhedsbrev

Bygge- &
anlægsindsats
overfor
selvbyggere

6.2
7.2

Genbrugspladser
besøges med affaldstelt /
uddeling af flyers /dialog to lørdag formiddage

Efterår

Udgifter til
genbrugspapkostumer, så fokus
flyttes fra øvrigt
pladspersonale til
eventpersonalet
(Per & Christian,
der klædes ud som
fx murstensvægge)

At øge fokus på
nedrivning, byggeaffald,
farligt byggeaffald,
anmeldelsesregler, mv. så
mindre farligt byggeaffald
opblandes i ikke-farligt
/øge genanvendeligheden
af gode bygningsdele
At øge fokus på
nedrivning, byggeaffald,
farligt byggeaffald,
anmeldelsesregler, mv. så
mindre farligt byggeaffald
opblandes i ikke-farligt og
for at øge
genanvendeligheden af
gode bygningsdele

Bred information
Halsnæs Avis’
sommertillæg
’Halsnæs
Sommer’ juli og
august
Blå Flag-strand
Teltudstilling,
Trekanten,
Hundested
Målrettet
facilitering af
skoler mht.
affalds- og
ressourceviden

Kampagner

Følges op med
PM til Halsnæs
Avis, evt.
udsendelse af Eboks-brev

Kampagne
Medicinindsamlingskampagne

2.3

Uddeling af plakater og
GoCards til apoteker,
læge- og
sundhedsventeværelser
og dyrlægeklinikker, i alt +
40 adresser.
Udlevering af kampagnebæreposer til apoteker

17. oktober og
brutto otte uger
frem

Kr. 2.300 til poser
og postkort i en
måned, resten af
kampagnen betales
af Vestforbrænding

’Farligt affald ud af
restaffaldet.’
Bedret adfærd for alle
medicinbrugere i
Halsnæs, så
medicinrester tages med
til apoteket i stedet for at
blive droppet i restaffald.

God idé i bedste
VF-regi.

Hele året, delt op i
mindre
kampagner

Endnu ukendt, men
fra 100.000 kr. og
op for at blive
synlige.

At få højnet
genanvendelses-%’en
ved at
■ få flere til at sortere
mere, så restaffaldet
indeholder færre ikkegenanvendelige dele.
■ generelt ændre vaner
og herved forberede
udvidet sortering (til når
nyt indsamlingssystem
indføres)

Det koster en del
at trænge gennem
informationshavet,
ikke mindst
overfor
målgrupper, der
er svære at nå.

Visning et år til
alle forestillinger.

35.000 kr. for
produktion og
visning for 30.000
mennesker/år.

At få flere helårs- og
sommerborgere til at tage
deres eget plus andres
affald med fra natur og
vej.
Derefter få det sorteret de
rigtige steder.

Billig måde at
komme i kontakt
med alle aldersog målgrupper.

Foreløbigt planlagte aktiviteter for 2020
Bred information
’Sorter endnu
bedre’

10.1
10.2

At få flere til frivilligt at
sortere bedre i
husholdning,
sommerhuse, bil, strand,
institutioner,
arbejdspladser,
virksomheder,
genbrugspladser, etc.
’Dit (velsorterede) affald
er starten på et nyt liv’.

Henkastet affald
og sortering

10.1

’Spark affaldet i mål’
’Affaldssheriffen’
Biografreklame i
Kosmorama, Fr.v.

Kampagner
1-11

Der planlægges diverse
kampagner, både i eget
lokalt regi og i samarbejde
med Vestforbrænding

Afhængig af
størrelse og
omfang

Alle målsætning i
affaldsplanen vedr.
adfærdsændringer

