Nye skilte på Glansager Genbrugsplads
- Pressemeddelelse udsendt den 28. november 2018

Glansager Genbrugsplads får helt nye skilte – og ros af Dansk Affaldsforening
Sønderborg Forsynings største genbrugsplads er klar med endnu et brugervenligt tiltag: Nye skilte, der med
let forståelige piktogrammer gør det nemt at finde den rigtige container.
’Elkomfur’, ’køleskabe’, ’tørretumbler’, ’vaskemaskine’ – listen på det slidte, gule skilt foran containeren er
lang. Men ikke meget længere. Tirsdag den 28. november bliver de gamle skilte skiftet ud, og Glansager
Genbrugsplads indfører som en af de første genbrugspladser i Danmark et nyt skiltesystem, udviklet i et
landsdækkende samarbejde mellem forsyningsselskaber fra hele landet, KL, Miljøstyrelsen og Dansk
Affaldsforening. Systemet er baseret på piktogrammer – dvs. enkle og let genkendelige tegninger.
- På det nye skilt vil du se et tydeligt piktogram, der forestiller en vaskemaskine samt en tekst, der slet og
ret siger: ’Hårde hvidevarer’. I kombination med farveinddelte zoner vil piktogrammerne gøre det lettere
for vores kunder at finde rundt på genbrugspladsen og dermed også finde hen til den rigtige container,
fortæller Sønderborg Forsynings kundechef, Janni Jepsen, og fortsætter:
- Samtidig har det nye piktogramsystem den indlysende fordel, at det er del af Dansk Affaldsforenings
ambitiøse vision om et fælles landsdækkende system. Her er målet, at vi i fremtiden vil møde det samme
piktogram for eksempelvis have- eller byggeaffald, uanset hvor i landet vi befinder os.

Den nationale skilteskov
I dag har mange af landets kommuner deres egen skiltning, der med tekst, billeder eller piktogrammer
forklarer sorteringen på genbrugspladserne. I Dansk Affaldsforening og KL har man derfor længe arbejdet
for at udvikle et fælles system som alternativ til den nationale skilteskov. Resultatet af udviklingsprocessen,
som Sønderborg Forsyning været en aktiv del af, bliver nu stillet frit til rådighed for alle landets
genbrugspladser.
- Piktogramsystemet til genbrugspladserne blev lanceret lige før sommerferien, og Glansager bliver den
første større genbrugsplads, der tager systemet i brug i sin helhed, fortæller Niels Toftegaard,
kommunikationskonsulent i Dansk Affaldsforening, og fortsætter:
- Sønderborg Forsyning skal have stor ros for at have modet til at gå forrest. Det er et stort skridt at indføre
ny skiltning, og vi ved, at mange andre affaldsselskaber i øjeblikket overvejer at følge trop. Med Glansager
Genbrugsplads får de en fremragende mulighed for at se systemet i brug og lade sig inspirere til selv at
bruge det.
De nye skilte bliver sat op på Glansager Genbrugsplads tirsdag den 28. november og på de øvrige
genbrugspladser i Sønderborg kommune i løbet af 2018.

FAKTA
Hvad er et piktogram?
Et piktogram er et symbol, der repræsenterer en ting eller et begreb med en tegnet illustration. Et
eksempel kunne være de piktogrammer, der angiver henholdsvis herre- og dametoiletter.
Bliv klogere på det nye skilte system
Se alle de nye skilte, og hvad de betyder, på sonfor.dk/skilte
Om det nye fælles piktogramsystem
Det frivillige, fælles piktogramsystem til affaldssortering på genbrugspladserne udviklet af KL, Dansk
Affaldsforening og Miljøstyrelsen med hjælp fra innnovationsbureauet FUTU. Systemet kombinerer
det bedste fra de mange allerede eksisterende systemer rundt omkring i landet samt resultaterne fra
en lang række workshops, interviews og spørgeskemaundersøgelser, som tusindvis af borgere og
affaldsmedarbejdere fra kommuner og affaldsselskaber har deltaget i.
Om Dansk Affaldsforening
Dansk Affaldsforening er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale
affaldsenheder, der arbejder for at fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet.
Medlemmerne af Dansk Affaldsforening indsamler og håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald
fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere.
Om Sønderborg Forsyning
Sønderborg Forsyning varetager den daglige drift og håndtering af Sønderborg Kommunes affald og
genbrug, spildevand samt halvdelen af drikkevandsforsyningen og en mindre del af forsyningen af
varme til kommunens indbyggere.

