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Invitation til lokalråd og alle andre i Hedensted Kommune, 
som har lyst til at deltage i affaldsindsamlingen 2022. 

 
Lørdag den 2. april og søndag den 3. april 2022 ”rydder vi op”! 

 
 
Hvert forår arrangerer Danmarks Naturfredningsforening (DN) en indsamling af affald i natu-
ren. En national indsamlingsdag, hvor mange tusinde danskere frivilligt giver naturen og miljø-
et en håndsrækning til glæde og gavn for alle. I år er der særligt fokus på engangskopper. Vi 
bruger i Danmark ca. 130 millioner engangskaffekopper hvert år, og engangskopper er blandt 
de mest fundne plastiktyper i den danske natur. 
 
DN Hedensted indbyder hermed alle til at deltage i årets affaldsindsamling. Du kan organisere 
dagen, hvor du indsamler alene, sammen med få deltagere eller med mange deltagere.  
Antallet af deltagere er ikke afgørende – alle bidrag gør en forskel for vores fælles natur. 
 
Vi forestiller os, at du er tovholder, og sørger for de frivillige hænder, og at DN Hedensted sør-
ger for pressemeddelelse og hjælper med fjernelse af det indsamlede, usorterede affald. Vi kan 
også tilbyde at refundere udgifter til en let forfriskning til de frivillige indsamlere.  
 
DN Hedensted kan desværre ikke levere skraldetænger, men her i Hedensted Kommune findes 
der omkring 12 Green Teams, som er grupper af frivillige skraldesamlere. Kommunen leverer 
gratis skraldetænger og veste til dem. Tag gerne kontakt til jeres nærmeste Green Team og se 
om I kan lave et samarbejde, og om I kan låne deres skraldetænger.  
Eller kontakt Ole Klidbo Madsen direkte, hvis I overvejer at starte et nyt Green Team op.  
I kan også kontakte Linda Stisen, som er tovholder i Green Team Hedensted, for hjælp til at 
skaffe skraldetænger.  
 
Når tilmelding har fundet sted, vil tovholderne modtage en deltagerpakke med bl.a. affaldspo-
ser og en vejledning.  
 
Fra hjemmesiden: https://www.affaldsindsamlingen.dk kan du downloade plakater m.m., så 
du kan reklamere for din indsamling. 
 
Tilmelding: 
 
Vi vil bede alle, som ønsker at deltage: 
 
Enten 

 At tilmelde jeres indsamling på denne hjemmeside:  
https://www.affaldsindsamlingen.dk/ 
Under punktet ”Opret en indsamling”. 
Tilmelding senest den 1. marts 2022.  
 

Eller 
 At tilmelde jeres indsamling til DN Hedensted, senest den 27. februar 2022 på: 

Linda’s e-mail: linda.marie.j@gmail.com  
Eller Anna’s e-mail: jamn@post.tele.dk 
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Uanset hvilken tilmeldingsform I vælger skal følgende oplyses ved tilmeldingen:  
 Tovholderens navn og adresse, e-mail og telefon nr.  
 Mødested med adresse/nærmeste adresse.  
 Dato for indsamlingen. 
 Start- og sluttidspunkt for indsamlingen. 

 
Når vi efter den 1. marts har overblikket over de oprettede indsamlinger her i Hedensted 
Kommune, vender vi tilbage med praktiske oplysninger, som afhentning af affald, refundering 
af udgifter til forfriskninger m.v. 
 
Vi håber at rigtig mange af jer har lyst til at arrangere en indsamling, stor eller lille, alt tæller 
og alle kan være med til at gøre en forskel.  
 
Har I spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os 😊  
 
 
 
Venlig hilsen 
DN Hedensted 
Linda og Anna 
 
 
 
Oplysninger vedrørende affaldsindsamlingen kan I få på hjemmesiden: 
https://www.affaldsindsamlingen.dk/ eller ved henvendelse til:  
 
Linda Marie Stisen e-mail linda.marie.j@gmail.com  mob. nr. 2212 1321 
Anna Sørensen e-mail: jamn@post.tele.dk  mob. nr. 5098 5865 
 
Info om Green Teams: https://www.hedensted.dk/borger/samskabelse-og-frivillig/green-
teams  
 
Info om Danmarks Naturfredningsforening, Hedensted afdelingen: www.Hedensted.dn.dk 
Her vil vi offentliggøre indsamlingssteder, efterhånden som der sker tilmeldinger. 
 
 
 
 


