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• I lang tid har det flydt med 
stumper og stykker af flaming-
oplast i Ørestad Syd. 
Beboerrepræsentant for Res-
sourcerækkerne, Anders 
Høgsbro Madsen, har kortlagt 
omfanget af forureningen, og 
kontaktet byggepladserne ved 
Richard Mortensens Vej og Else 
Alfelts Vej, hvorfra flamingoen 
flyver ind over boligområderne. 
Han har også haft en dialog 
med By & Havn om problemet. 

Konkrete forslag

Og nu ser der endelig ud til at 
komme skred i sagen. Det sker 
efter at Anders Høgsbro Mad-
sen bragte problemet op ved By 
& Havns byvandring i Ørestad 
Syd 9. maj .
"Jeg kritiserede, at dialogen 
ikke kom videre og at jeg ikke 
havde fået at vide, hvad de kon-
kret havde gjort," fortæller An-
ders Høgsbro Madsen.
Få dage senere fik han et møde 
med en byggepladsleder, hvor 
han forelagde sine konkrete 
forslag til, hvordan byggefir-

maerne kan udngå at svine med 
flamingoen. 
"Han syntes ikke mine konkrete 
forslag var urimelige," fortæller 
Anders.

For to dage siden blev han så 
inviteret med på en fælles gå-
tur i området med By & Havns 
sikkerhedskoordinator Ib Mor-
tensen samt en arbejdsmiljø-

koordinater fra en af de bygge-
pladser, som har flest problemer 
med at holde på flamingoen.
"Han forsvarede sig med, at det 
er svært at få håndværkere og at 
man ikke kan være politibetjent 

Nu skal der styr på flamingoen
Flamingoplader går let i stykker og flyver i stumper og stykker ud over boligområderne i 
Arenakvateret og Ørestad Syd.  Én mand har taget kampen op imod flamingosvineriet.

hele tiden. Min holdning er, at 
der selvfølgelig skal kunne ar-
bejdes på byggepladserne og at 
det ikke helt kan undgås at der 
flyver små stykker flamingo 
væk fra byggepladserne. Men 
at "gøre det bedre" er ikke godt 
nok for mig. Der skal aftales 
noget objektivt, der kan kon-
trolleres," siger Anders Høgsbro 
Madsen.

Møde med alle byggefirmaer

I den kommende uge har By & 
Havns sikkerhedskoordinator 
møde med de enkelte bygge-
pladsers arbejdsmiljøkoordina-
torer og projektledere. Og der 
vil de få at vide, at de skal følge 
retningslinierne fremover.
"Desuden skal man selvfølgelig 
opføre sig fornuftigt, da reg-
lerne ikke kan tage højde for 
alting. Men hvis reglerne  bli-
ver overholdt, så vil det være 
en kraftig forbedring. Og hvis 
der er byggepladser, som ikke 
overholder dem, så bliver næste 
skridt at klage til kommunen," 
siger en godt tilfreds Anders.

» ...at "gøre det bedre" 
er ikke godt nok for mig. 
Der skal aftales noget 
objektivt, der kan kon-
trolleres.

Anders Høgsbro Madsen, Beboer-
repræsentant, Ressourcerækkerne

"Hvis reglerne  bliver overholdt, så 

vil det være en kraftig forbedring," 

siger Anders Høgsbro Madsen om 

de nye aftaler med byggefirma-

erne, som betyder at de skal passe 

bedre på ders flamingoplader.

Skribenter:
Kirsten Degn, Nick Vikander 
Trine Hvam Madsen, 
Martin Kunzendorf

Fotos og illustrationer 

Yann Houlberg Andersen  / Miljø-
punkt Amager,
Tobias Klindt / Ørestad Gymnas-
kum
Kirsten Degn, 
Martin Kunzendorf / Naturpark 
Amager,
Anders Høgsbro Madsen

Flere nyheder og debat på 
www.oravis.dk

Adresse   Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S.
Telefon   +45 31 15 30 40  
Email   info@orestad-avis.dk  

Facebook   'Ørestad Avis'
Netavis  www.orestad-avis.dk

Oplag  7.750
Årgang  16
Tryk  Trykkeriet Nordvest, Holbæk
Distribution Ørestad Distribution
Omdeling  Husstandsomdeles i Ørestad og nabokvarterer 
  langs Kongelundsvej og Røde Mellemvej
Reklamation distribution@orestad-avis.dk

Hent en avis REMA1000 Ørestad City og Syd, Irma,
  Ørestad Bibliotek, Home Ørestad, Café 8Tallet,
  Ørestad Gymnasium, Café Nabo

Ansv. redaktør Lars Greir
Udgiver  Bydelsaviserne
CVR  29253315

Chief editor/ ansv. redaktør 
Lars Greir 

Udgivelsesdage 
- og deadlines

Udkommer:   Deadline:
  
19. maj  (16. maj)
2. juni  (30. maj)
16. juni  (13. juni)
30. juni  (27. juni)
11. august                     (8. august)
25. august                   (22. august) 
8. september          (5. september)
22. september     (19. september)
6. oktober                   (3. oktober)
3. november              (31. oktober) 
17. november       (14. november)
1. december        (28. november )
15. december        (12. december)

Dette skal byggefirmaerne gøre:

-Når flamingo ligger på lager, så skal det enten være indenfor (f. eks. i en container) eller stablet og 
wrappet (f.eks. med plastik omkring).

- Flamingo der er smidt i en affaldscontainer må ikke stikke op over containerens overkant.

- Inden arbejdsdagen afsluttes, skal stykker, der er større end 5-10 cm samles sammen og opbevares 
i f.eks.en lukket sæk eller på lager eller i affaldscontainer.

- Inden arbejdsugen afsluttes, skal der gås en runde på byggepladsen og i dens nærhed og samles de 
stykker, der er større end 2 cm.

Flamingopladerne bruges til isolering af f.eks. fundamenter-  og liggger 

i stakkevis på byggepladserne.

Igennem længere tid har Anders indsamlet og optalt forureningen. Fla-

mingostykkerne her er indsamlet lige ud for hans gårdhave.

De nye regler betyder, at pladerne ikke må ligge og frit, smen skal opbe-

vares i containere eller pakkes ind.


