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Beslutningsforslag og motivation 

Baseret på erfaringer fra Ren By, videndeling med andre kommuner og med 

eksperter (såsom Hold Danmark Rent), kan en række indsatser løfte området:  

 

Nordens Reneste Kvarter: En Aarhus-bevægelse der sætter fokus på at skabe 

rene kvarterer ved at opmuntre til lokalt engagement, ejerskab og eksperi-

menter med indretning af byrum. Ren By kan stille ressourcer og støtte til 

rådighed, og vinderen kåres af en jury ved en presseevent. Anslået økonomi: 

1,5 mio. kr.  

 

Affaldshub: Med inspiration fra byens mange frivillige affaldsindsamlere, og 

fra bl.a. facebook-bevægelsen ’Skridt og skrald’, foreslås en forsøgsvis opstil-

ling og løbende tømning af containere, udvalgte steder i byen, til affald fra 

frivillige affaldsjægere. Testen kan potentielt implementeres som fast instal-

lationer, hvis resultaterne er gode: Anslået økonomi til test: 0,5 mio. kr.  

 

En videreførelse og skalering af City Sweepers: I sommeren 2020 opstår Ren 

Bys nye sommerpatrulje: City Sweepers, der er ambassadører for en ren by, 

og som går i dialog med aarhusianerne i byens rekreative områder. De skaber 

god stemning og uddeler bl.a. lommeaskebægere. Det foreslås, at initiativet 

videreføres i 2021 og udvides til også at varetage gågaden og udvalgte torve. 

Anslået økonomi: 0,5 mio. kr.  

 

Fra skrot til flot: Affald er ikke bare affald, men ressourcer, der kan genbru-

ges. Den tilgang kan Ren By understøtte ved at få produkter produceret af 

genbrugsmaterialer. Helt konkret foreslås det som første case at producere 

strandaskebægere af lokal genbrugsplast og indgå partnerskaber herom. Her-

ved styrkes værdikæden mellem sortering og produktion, og Ren By kan skabe 

best practice til inspiration for andre kommuner. Anslået økonomi: 1,0 mio. 

kr.  
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Ren-Erhvervs-Spanden: Byens erhvervsdrivende er en vigtig partner i kam-

pen mod henkastet affald. Det foreslås at designe og tilbyde en særlig Ren-

Erhvervs-Spand, som medlemmer af Alliancen for Nordens Reneste By kan få 

tildelt, hvis de placerer den foran deres erhverv, og selv forestår tømning. 

Skraldespanden produceres af genbrugsmaterialer. Anslået økonomi: 1,0 mio. 

kr.  

 

Konkurrence for skoleklasser – byens flotteste skraldespand: Konkurrence 

om at udsmykke byens flotteste skraldespand, med jury, præmier mv. Ideen 

blev udviklet af elever fra Egå Gymnasium, i forbindelse med Aarhus Gymna-

siernes innovationskonkurrence 2020, hvor Ren By deltog som case. Anslået 

økonomi: 0,2 mio. kr.  

 

Kommunikation og ressource: Til at understøtte ovenstående, er det afgø-

rende med en kommunikativ indsats, der kan få initiativerne ud over rampen. 

Herudover vurderes det, at der skal bruges ressourcer til at til at igangsætte 

og sikre fremdrift i opgaverne. Anslået økonomi: 0,75 mio. kr. 
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