Skralde dagen - en succes

En ildslukker, et par blå underbukser og nogle meter trådhegn var blandt de mere bizarre
ting, som 23 indsamlere søndag den 19. april samlede op langs indfaldsvejene til Vodskov.
Dagens ”høst” i øvrigt blev godt 23 fyldte store affaldssække.
Vodskov Samråd betragter deltagelsen i den landsdækkende skralde indsamling initieret
af Danmarks Naturfredningsforening som en succes. Tovholder Jytte Laden Nielsen er
sørgmodig og glad på samme tid:
- På den ene side synes jeg, at det er sørgeligt, at nogle folk smider så meget skrald - fra
cigaretskod, chips-poser og flasker til mere bizarre ting. På den anden side er det
fantastisk, at 23 mennesker gider bruge solskinsfyldte søndagstimer på at bidrage til
fællesskabet ved at holde byen ren. Jeg tror, at denne årlige indsamling af skrald er med til
at holde en del skidt væk fra byen og omegnen.
- Jeg vil på Vodskov Samråds vegne takke alle deltagerne mange gange. Personligt synes
jeg der er grund til at takke de otte børn og unge, der deltog: Rasmus, Ida, Oskar, Esther,
Sarah, Signe, Laura og Signe. De yngste undrede sig bl.a. over så mange cigaretskod, der
var at finde ved den midlertidige parkeringsplads over for hallen på Brorsonsvej og ved
busstoppestederne.
Ud over de 23 søndags-indsamlere har også Skovholdet på Gartneriet i Hamme Bakker
været i aktion. I ugen op til indsamlingen sørgede de for at samle skraldet på vejen
Gennem Bakkerne.
Også Villy Andersen på Skovstjernevej tog i ugen op til søndag den 19. april forskud på
indsamlingen med ture langs cykelstien ind mod Bouet.
Indsamlernes tilbagemeldinger tyder på, at der mangler skraldespande visse steder i
omegnen, f.eks. på Rærupvej nede ved fjorden, hvor mange parkerer for at gå en tur. Det
vil vi tage op i samrådet.
VI Fodbold lagde klubhus til aktiviteten og Vodskov Samråd takker for husly.
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