
Rør ikke ved vores containerplads. 
 
Jeg bor i Haldbjerg. 
 
Det har jeg gjort nu i godt og vel en halv snes år, og er glad for vores lille bys fantastiske 
beliggenhed med udsigt ud over det smukke hav og den letgenkendelige kyststrækning 
med Sæby i syd og Skagen langt mod nord, og ude i horisonten ser man Læsøs fine 
silhuet. Og vender man sig rundt og kigger ind over land fanges øjet straks af 
Frederikshavns berømte udkigstårn, Cloostårnet, der knejser på toppen af Flade Bakker. 
Og lige nedenfor – og i realiteten sammenvokset med Haldbjerg – ligger Vangen, hvor 
motorvejen til Italiens sydspids begynder, og hvor der findes lidt industri og mindre 
virksomheder. 
 
Så alt i alt en beliggenhed, der ikke fås ret meget bedre. Det samme med faciliteterne her i 
byen, - ja, og dog! 
 
For Haldbjerg er en ny by. Påbegyndt i slutningen af 60’erne og udelukkende bestående af 
parcelhuse. Altså har vi ikke en gammel skole, der kan anvendes som medborgerhus. Vi 
har ikke en lille landhandel, hvor vi naturligt kan mødes i baglokalet over ”to kolde fra fad” 
fredag eftermiddag. Vi har ikke et hundrede år gammelt forsamlingshus, som vi kan hæge 
om og holde vore familiefester i. Og vi har ikke et klubhus og en boldbane, hvor ungerne 
kan bruge kræfterne og fritiden på en fornuftig måde.  
 
Men alt det der vidste vi jo godt, da vi købte vort hus og flyttede hertil. 
 
Vi vidste så også, at byen til gengæld rummer andre faciliteter til glæde for alle vi 
skatteborgere, der har valgt at flytte hertil. Der er en velfungerende busforbindelse hertil 
fra Frederikshavn med – stort set - timedrift. Byen har sin egen Post Danmark-postkasse, 
som tømmes af postbuddet dagligt, således at vi har nemt ved at poste vore breve. Vi har 
en velforsynet bogbus, der kommer en gang om ugen og som rummer et bredt udvalg af 
bøger og hvor der er en bibliotekar, som man kan snakke med om lige præcis den bog 
eller den genre, som man har lyst til at fordybe sig i for tiden. Vi har vores egen 
affaldscontainerplads i Vangen, hvor vi uden besvær kan komme af med alt det affald, 
som vi ikke kan slippe af med i affaldssækken – et uhyre velbesøgt sted for hovedparten 
af Haldbjergs familier i vore bestræbelser på at have en velfriseret by med et godt miljø. 
Og oven i købet med brugervenlige åbningstider to gange ugentligt. 
 
Så alt i alt en række faciliteter, der måske nok fås bedre, men som trods alt er med til at 
højne miljøet og dække de fleste familiers behov, - ja, og dog! 
 
For det var jo et billede af, hvordan her var da vi flyttede hertil. 
I dag er busforbindelsen reduceret til en skolebus som vi alle ganske vist kan benytte, men 
som kun kører såfremt der er skolebørn, - med andre ord kan den ikke anvendes til og fra 
arbejde eller i weekenden eller i ferierne, altså har den kun ringe værdi. Vores postkasse 
har Post Danmark for længst pillet ned. Det skete samtidig med en klækkelig 
portoforhøjelse og blev vistnok kaldt en serviceforbedring. Så fjernede vort fantastiske 
byråd vores bogbus. Der skulle – som sædvanlig – spares, og det skete – som sædvanlig 
– ved, at man centraliserer og flytter det hele ind til Frederikshavn. Jeg husker det ikke 
eksakt, men det blev vist nok også kaldt en serviceforbedring. 
 
Og nu har man så atter tænkt store tanker nede på Rådhus Allé 100. Man er i gang med at 
beslutte, at man vil lave endnu en serviceforbedring. Denne gang er det vores 



allesammens containerplads i Vangen som der er bud efter. Man skynder sig så at hænge 
det op på et eller andet miljø-halløj, så går alt jo glat igennem i vore dage og ingen tør 
protestere uanset hvor forkert en beslutning der er tale om. Og en forkert beslutning er der 
i høj grad tale om her, vi vil nemlig ikke af med vores containerplads. Udover miljøet 
skynder man sig så også fra kommunalt hold at klistre lidt økonomi på, så man er sikre på, 
at overhovedet ingen har tilstrækkelig med indsigt i sagen til at turde åbne munden. 
 
Min holdning omkring vores containerplads er den, at selv om alle de velformulerede, højt 
lønnede og veluddannede DJØF’er i den kommunale forvaltning skulle kunne manipulere 
politikerne til at mene noget andet, så vil det være en forkert beslutning at nedlægge vores 
containerplads. 
For det første, økonomien. Så vil det efter kommunens eget skøn kun koste sølle 5 
millioner at ændre samtlige de truede containerpladser i kommunen til fremtidig standard. 
Billigt og en acceptabel investering i en bæredygtig fremtid, så hvad venter vi på? Og er 
der ikke penge nok på bogen i år kan sagen sagtens strækkes ud over to-tre-fire budgetår. 
Og dernæst, miljøet. Vælger man ovenstående løsning og betaler hvad sådan noget nu 
engang koster så er vort miljø fremtidssikret ind i de kommende generationer. Og skulle 
man – stik imod ønskerne her fra nærmiljøet – beslutte sig for at nedlægge vores 
containerplads, bedes man erindre, at miljø er andet end kviksølv og pesticider. Miljø er 
også hvordan man har det som menneske og som indbygger i dagens Danmark. Og her i 
Haldbjerg ønsker vi altså et nærmiljø, som rummer plads til en containerplads. 
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