
Mail til Favrskov Forsyning: 
 

Undertegnede ville utrolig gerne deltage i mødet i aften i InSide, men har ikke mulighed for det, da jeg er 

optaget af et andet møde! Jeg håber, at mit indlæg vil kunne bruges i den videre behandling? 

  

HVOR LANGT VIL DU KØRE? Jeg er formand for Hagenstrupparkens Grundejerforening med 138 

husstande, som alle har givet udtryk for, at de ville blive meget kede af, hvis man indskrænker antallet af 

genbrugspladser i Favrskov Kommune. Hvis man forestiller sig, at man lukker den i Hvorslev, vil det betyde, 

at alle borgere i Ulstrup og dem nord for byen skal køre mindst mellem 40 og 60 km hver gang for at benytte 

en genbrugsplads, og her har vi regnet afstanden til Hammel. 

  

Jeg bruger selv genbrugspladsen minimum 15 gange om året, så det vil samlet blive 600 km om året, hvor 

dem i den nordvestligste del af kommunen skal køre (med samme forbrug) 900 km om året. Det vil blive til 

rigtig mange tusinde kilometer for borgerne i vores område! 

  

Kommunen skal her vælge, om man vil være en grøn kommune med så lidt CO2 udslip som overhovedet 

muligt, eller man hellere vil spare på antallet af genbrugspladser. 

  

Der kan også opstå et andet problem, hvis der bliver for stor afstand til den nærmeste genbrugsplads, og det 

er affald smidt i vejgrøfter og i skovkanter, hvilket ligeledes går ud over miljøet! 

  

Hvis man reducerer antallet af genbrugspladser, vil det være med til at gøre det dyrere at bo i kommunens 

yderområder, hvor det i forvejen er svært at få nye tilflyttere. I Ulstrup har nybyggeri siden 

kommunesammenlægningen næsten ikke været eksisterende! 

  

Jeg håber i får et kondtruktivt møde 

til glæde og gavn for alle kommunens borgere. 

  

Med venlig hilsen 

Torben Gorm Larsen 
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