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Populære genbrugssalg
MIDTBYEN. Godsbanen har stor

succes med genbrugssalg, skriver
TV 2 Østjylland. Det tiltrækker da
også masser af mennesker – senest i går, hvor der var ‘Mega Kup’
med genbrugstøj til kvinder. NSS

Letbane kører til tiden
AARHUS. Selv om det langtfra ser

færdigt ud i bybilledet, så tror Letbane-direktøren på, at projektet er
på skinner: »Som det ser ud nu, er
jeg fortrøstningsfuld. Vi åbner til
tiden,« siger Claus Rehfeld Moshøj
til Stiften.dk. NSS

Risskov er i toppen
RISSKOV. Hvis du vil have meget
hus for pengene, skal du ikke søge
mod Risskov. Her ligger de to dyreste veje i Østjylland nemlig ifølge
en opgørelse fra Boliga. Humlevej
er dyrest, Havgårdsvej er toer. NSS

Mere åben domkirke
MIDTBYEN. Mere åbenhed. Det er

ifølge JP Aarhus Domkirkes mål
med et nyt indgangsparti, som de
for nylig har fået sat op, efter Sallingfondene havde doneret
353.000 kroner til formålet. NSS
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Møbelfirma viser vejen ved
at ansætte socialt udsatte
AARHUS. 3R Kontor har
haft så stor succes med at
integrere socialt udsatte, at
deres arbejdspolitik nu er
blevet casestudy for to
studerende.
I Højbjerg har møbelfirmaet 3R
Kontors arbejdspolitik været så
succesfuld, at firmaet har tiltrukket opmærksomhed fra
blandt andet to studerende ved
socialrådgiveruddannelsen på
VIA University College i Aarhus.
De to studerende, Pernille
Weber Graversen og Eline
Dein, har i deres afsluttende
opgave på uddannelsen interviewet tidligere og nuværende
ansatte i 3R Kontor for at undersøge, hvad årsagerne til firmaets succes med at få socialt
udsatte ind på arbejdsmarkedet egentlig er.
»Direktør Steﬀen Høgh kom
ud på vores skole til en idéca-
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fé. Meningen var, at firmaerne
skulle præsentere problemstillinger, men Steﬀen Høgh havde ikke noget problem – han
præsenterede bare sit firma,«
siger Pernille Weber Graversen,
som efterfølgende blev interes-

seret i 3R Kontors arbejdspolitik.
»Steﬀen Høgh fortalte, at de
specielt havde stor succes med
at integrere de socialt udsatte,
hvilket jeg og Elina var meget
interesserede i at undersøge

nærmere,« siger Pernille Weber
Graversen.
De to gik derfor i gang med
at undersøge det psykosociale
arbejdsmiljø på 3R Kontor. Personligt synes Pernille Weber
Graversen, at det er interessant
at se, hvordan private virksomheder kan være med til at gøre
noget for socialt udsatte.
»Vi har undersøgt rigtig
mange ting, og det er svært at
konkludere én ting. Men vi har
fundet ud af, at fællesskab er
virkelig vigtigt. Derudover er
følelsen af tryghed og håndterbarhed, hvis medarbejderen
har brug for det, også vigtigt.
Arbejdspladsen skal simpelthen være fleksibel,« siger Pernille Weber Graversen, der
sammen med Eline Dein nu
skal undersøge, hvordan man
ud fra teori kan få skabt nogle
parametre, som andre firmaer
kan gå ud fra, hvis de også vil
have succes med at inkludere
udsatte. RUNE.SOERENSEN@MX.DK

Aarhus-band spiller sig til Steppeulven-hæder Skraldesucces skal

ud til hele Aarhus
AARHUS. Aarhus’ nye aﬀaldssor-

KØBENHAVN. Det aarhusianske band Liss, der til
sommer blandt andet kan opleves på festivalen
NorthSide, løb i weekenden med prisen som ‘Årets

Orkester’ ved uddelingen af den prestigefyldte
Steppeulven. Prisen medfører stor anerkendelse,
da den uddeles af de danske kritikere. NSS/SCANPIX

tering har vist sig at være en
succes. Inden årets udgang
skal den obligatoriske sortering – som noget nyt nu med
plast og metal – være spredt
fra Midtbyen til hele kommunen.
Reglerne for den nye sortering blev vedtaget af Aarhus
Byråd den 26. august i 2015, og
de nye nedgravede aﬀaldsbeholdere blev endelig
implementeret
den 20. september sidste år.
132 dage
senere er 21
ton plast
og metal
sorteret,
og kommunen er
ganske tilfreds.
»Siden
vi implementerede

de nye sorteringsregler, har
borgerne virkelig taget dem til
sig. Vi er specielt tilfredse med,
at borgerne nu får sorteret deres plast og metal. Det synes
jeg er rigtig flot,« siger AﬀaldVarmechef i Aarhus Kommune
Bjarne Munk Jensen.
Han fortæller, at kommunen gerne skulle få rullet de
nye sorteringsmuligheder ud
til borgerne i resten af kommunen til efteråret, sådan
at de kan sortere på samme måde,
som de gør i
Midtbyen.
Teknisk
Udvalg mødes i dag for
netop at gøre
status på udbredelsen af
den nye affaldssortering.
RUS@MX.DK

