
Affaldsindsamling i Herrup
 

Godt 30 slikkede sol i grøftekanten
Vejret var med DN's affaldsindsamling

Indsamlingsruter og sække fordeles. Foto: Arne Christensen 
HERRUP-BJERGBY: Dagens høst blev godt 178 kilo affald, da 30-35 børn og voksne fra Herrup-Bjergby 
Fællesforening og DN Holstebros Vinderup-afdeling finkæmmede vejgrøfterne langs Viborgvej og omkring Herrup 
og Bjergby.



Herrupfolkene har haft "heldet" med sig. Foto: Pernille Fog

 
 "Samarbejdet med Herrup-Bjergby Fællesforening var en rigtig positiv oplevelse. Det er første gang, vi har været

så mange deltagere til den årlige affaldsindsamling. Der blev renset mange kilometer grøftekant, og det blev til 
mange ture op og ned langs kanterne. Jeg vil tro, at de fleste deltagere kan sove rigtig godt i nat," siger Karen 
Margrethe Nielsen, der sammen med Pernille Fog og Birte Thomsen samt repræsentanter for Herrup-Bjergby 
Fællesforening har koordineret søndagens lokale affaldsindsamling.



Så er sækken fuld og klar til afhentning. Foto: Karen Margrethe Nielsen



Efter finsortering vejes affaldet. Foto: Arne Christensen



 

De 200 kg. affald indsamlet omkring Herrup. Foto: Arne Christensen



Der blev indsamlet i alt 178 kg affald 
Heraf var de 120 kg brændbar affald 
30 kg var jern/dåser 
(anslået 550-600 dåser) 
og 28 kg var glas. 
Resultatet er indberettet til DN, hvor landsresultatet kan ses, når alle har registreret ”fangsten”. 
 

Pølserne på grillen var fortjent belønning for et par timers god indsats langs grøftekanterne i dejligt solskin. Foto: Karen Margrethe Nielsen

Fortjent forfriskning 
Efter indsamlingen hyggede deltagerne sig i bålhuset ved stadion. 
DN-folkene bød traditionen tro på kaffe, kage og juice, og Fællesforeningen serverede grillpølser med brød samt øl 
og vand 



Affaldet er klar til afhentning af NVR – renovationsselskabet. Foto: Karen Margrethe Nielsen
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