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ton affald forventer Kolding Kommune at fjerne fra deton affald forventer Kolding Kommune at fjerne fra de

kommunale veje, cykelstier og fortove i 2021.kommunale veje, cykelstier og fortove i 2021.
Det sker over to uger på et år. Den første uge –Det sker over to uger på et år. Den første uge –

forårsrengøringen – var i marts.forårsrengøringen – var i marts.

med at sende de gode ideer ind,
og så kigger vi på dem ifølge
kriterierne”, siger beskæftigel-

ses- og integrationsborgmester
Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Hjemmekontoret er
kommet for at blive
Selvom vimåske snart kan komme
tilbage på kontoret, er det ikke sik-

kert, at alle glæder sig til at forlade
hjemmekontoret, der nok snart er
blevet godt indrettet. En spørge-
skemaundersøgelse hosmedarbej-
derne på rådhuset i Høje-Taastrup
Kommune har vist, at 97 procent af
demedarbejdere, som harmulighed
for at arbejde hjemme, også ønsker
at arbejde hjemmefra i større eller
mindre omfang fremadrettet.Med-

arbejderne peger blandt andet på, at
hjemmearbejde giver bedremulig-
hed for fordybelse, bedremulighed
for at arbejde effektivt ogmere flek-
sibilitet. 82 procent vil gerne arbejde
fast 1-2 dage hjemme,mens 15 pro-
cent svarer, at de gerne vil arbejde
hjemmefra af og til. Høje-Taastrup
skal have et nyt rådhus, og erfarin-
germed hjemmearbejde kommer til
at indgå i, hvormeget inventar der
bliver indkøbt, og hvordan rådhuset
skal indrettes.

FIRE SKODKOMMUNER
Danmark har fået fire skodkommu-
ner – Randers, Aalborg, Næstved og
Ishøj. En rapport fra organisationen

Bedre bisser til
udsatte borgere
Københavns Kom-
mune har etableret et
nyt tilbud om gratis
tandpleje til hjemløse og
andre særligt socialt ud-
satte borgere. Gruppen
har enmarkant dårligere
tandsundhed end resten
af befolkningen. Og det
påvirker både livskvalite-
ten og den øvrige sundhed.
Sidste år vedtog Folketinget
en lov, der forpligter kommunerne
til at tilbyde gratis tandpleje til de
mest udsatte borgere. I København
harman valgt at udvidemålgruppen
til at omfatte flere borgere, end loven
forpligter til. Det kan eksempelvis
være borgere med omfattende
misbrugsproblemer.

GANG I GADEN IGEN
Der skal tænkes stort hos de er-
hvervsdrivende i Københavns Kom-
mune. En ny pulje på 10millioner
kroner skal hjælpe blandt andet
restauranter, caféer, barer og de-
tailhandlen. Erhvervslivet skal bare
søge ompenge til at sætte nye ak-
tiviteter i gang for at og rette op på
tabet, som coronanedlukningen har
forårsaget. ”Der er ingen grænser for
fantasien.Man kunne forestille sig
enmadfestival under EM i fodbold,
hvor kokke dyster om, hvilket af de to
lande, der spiller på en given dag, der
har det bedstemad. Det kunne være
Danmark-Belgien, hvor der vil være
kampmellem stegt flæsk ogmoules
frites. Eller hvadmed en oktoberfest
på Rådhuspladsen? Eller et kæmpe
julemarked påØsterbro? Det er bare
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Død over dysleksi
IKøgeKommune vilmandysleksi
– også kaldet ordblindhed – til livs.
Køge har somen af de eneste kom-
muner i landet sammensat sin helt
egen uddannelse, der lige nuuddan-
ner specialiserede dysleksivejledere
til alle skoler i KøgeKommune.De
nye vejledere er færdiguddannede
næste år i 2022. Vejlederne skal
sikre, at alle elevermed ordblindhed
opdages så tidligt sommuligt og får
den støtte, der passer bedstmuligt til
den enkelte elevs udfordringer. Dys-
leksivejlederne hjælper blandt andet
elevenmed at få de rette it-værktøjer
som for eksempel en it-rygsæk, der
er en særlig pc, der støttermeddet
faglige. Derudover hjælper dysleksi-
vejlederen eleven i det dagligemed
at finde fællesskabermed andre, der
har lignende udfordringer, og så ud-
danner de lærerkollegaernemedden
nyeste viden omdysleksi.

KOMMUNAL MØBELSHOP
Logo og lagerplads er klar, indret-
ningen af showroomundervejs, og i

april er en platform til online internt
salg af brugtemøbler klar. Randers
Kommune sælger ud – til sig selv. Un-
der navnet ”Møbelcirklen” vil Ran-
ders Kommunes organisationer in-
ternt kunne handlemedmøbler, der
ikke længere bliver brugt. Det kan
for eksempel være, at en af kommu-
nens skoler har enmasse stole, der
ikke bliver brugt, som så kan sælges
over til et af kommunens kontorer.
Møbelcirklen er et led i at efterleve
FN’s 17 Verdensmål for en
bæredygtig udvik-
ling og kobler det
med at skabe jobåb-
ninger formennesker
på kanten af arbejds-
markedet, fordimøb-
lerne bliver klargjort
afmedarbejdere,
der ellers ikke har
en plads på arbejds-
markedet. Den rest
af møbler, som ikke
kan genbruges, bli-
ver genbrugt på an-
den vis hos Randers
Genbrugsplads.
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HoldDanmark Ren viser, at ciga-
retskod på gader og stræder er det
største affaldsproblem i Danmark.
Derfor skal de fire kommuner nu
være testkommuner for en række
undersøgelser og forsøg, der skal af-
dække og forsøge at løse problemet
med cigaretskod i det offentlige rum.
OrganisationenHold Danmark Ren
tæller og analyserer hvert år det hen-
kastede affald imange danske kom-
muner. I Randers Kommune viser
rapporten fra 2020, at 72 procent af
det henkastede affald i kommunen
er cigaretskod.

tekst FREDERIK OVERBY VINDING, frov@kl.dk

REDNINGSKRANS
TIL SANDSTRANDE
Nu kan 2.200 sommerhusejere i HjørringNu kan 2.200 sommerhusejere i Hjørring
Kommune fortsat nyde de lokale strande.Kommune fortsat nyde de lokale strande.
Hjørring Kommunes vestvendte kyst erHjørring Kommunes vestvendte kyst er
nemlig i ”Kystanalysen” fra Kystdirekto-nemlig i ”Kystanalysen” fra Kystdirekto-
ratet identificeret som den strækning iratet identificeret som den strækning i
Danmark, hvor risikoen for tab af værdierDanmark, hvor risikoen for tab af værdier
er størst som følge af erosion fra havet. Oger størst som følge af erosion fra havet. Og
det bliver der derfor gjort noget ved. 12det bliver der derfor gjort noget ved. 12
grundejerforeninger, Skallerup Seasidegrundejerforeninger, Skallerup Seaside
Resort A/S og Hjørring Kommune er gåetResort A/S og Hjørring Kommune er gået
sammen om et sandfodringsprojekt, dersammen om et sandfodringsprojekt, der
hver år vil lægge 400.000 m3 sand – somhver år vil lægge 400.000 m3 sand – som
er den mængde, der går tabt til erosioner den mængde, der går tabt til erosion
hvert år – tilbage til strandende. Projektethvert år – tilbage til strandende. Projektet
strækker sig i alt over 9 kilometer, kommerstrækker sig i alt over 9 kilometer, kommer
til at koste 11 millioner kroner, og det viltil at koste 11 millioner kroner, og det vil
blive udført i løbet af 2021 og 2022.blive udført i løbet af 2021 og 2022.
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