Adgang365 fejrer et års fødselsdag
- Pressemeddelelse udsendt den 4. september 2017

Glansager Genbrugsplads den 5. september 2017 – første mand igennem porten med Adgang365 var daværende
bestyrelsesformand Svend Erik Petersen.

Et år med døgnåbent på Glansager Genbrugsplads
Med mere end 4.500 tilmeldte og næsten 23.000 besøg er der på alle måder grund til at fejre etårsdagen for
døgnåbningen af Glansager Genbrugsplads. I Sønderborg Forsyning glæder man sig over den store
tilslutning og ser frem til snart at gøre endnu flere genbrugspladser åbne døgnet rundt.
Mellem 100 og 150 af Sønderborg Forsynings kunder besøger hver søndag Glansager Genbrugsplads efter
kl. 14 - og på hverdage triller mellem 30 og 40 biler gennem adgangssystemet, efter pladsens personale er
taget hjem kl. 17.

Det er ifølge bestyrelsesformand for Sønderborg Forsyning, Tom Hartvig Nielsen, et tydeligt bevis for, at
Adgang365-ordningen virker efter hensigten:
- I dag kan du tage på genbrugspladsen, når det passer dig, og på den måde dækker vi et behov hos vores
kunder, vi ikke tidligere har haft mulighed for at imødekomme. Jeg har talt med rigtig mange, der bruger
Adgang365, og de er alle sammen glade for tilbuddet.

Ingen grund til bekymring
Tom Hartvig Nielsen fremhæver, at alle bekymringer om, hvorvidt man kunne lade kunderne være alene på
genbrugspladsen, er blevet gjort til skamme.
- Faktisk er der en meget høj grad af selvjustits, når vores personale ikke er på pladsen. På
videoovervågningen kan vi se, at vores kunder hjælper og rådgiver hinanden, f.eks. ved at vise vej til den
rigtige container, fortæller Tom Hartvig Nielsen, der glæder sig til, at endnu flere kunder snart får nem
adgang til genbrugspladserne døgnet rundt:
- Genbrugspladserne i Vesterlund og Skodsbøl bliver døgnåbne i slutningen af oktober, fortæller Tom
Hartvig Nielsen og afslutter: - Dermed får vores kunder i Sundeved og på Nordals bedre mulighed for at
bruge Adgang365-ordningen.
Alle, der allerede er tilmeldt Adgang365, får automatisk mulighed for også at tage på Skodsbøl og
Vesterlund Genbrugsplads døgnet rundt. Planen er, at alle Sønderborg Forsynings otte genbrugspladser i
løbet af de kommende år bliver tilgængelige døgnet rundt med Adgang365.
Er du endnu ikke tilmeldt, kan du gøre det på Sønderborg Forsynings hjemmeside.

FAKTA
Antal besøgende 5. september 2017 – 1. september 2018
Total antal besøg: 22.744

Antal besøgende fordelt på ugedage i tal og procent.

Travleste dag
Den dag, flest gjorde brug af Adgang365, var søndag den 17. juni 2018
Her besøgte 449 biler Glansager Genbrugsplads uden for bemandet åbningstid (normalt ca. 150 på en
søndag). Vi ved ikke hvorfor, men et kvalificeret bud kunne være, at rigtigt mange netop denne dag havde
klippet hæk – det var nemlig sidste søndag inden Skt. Hans

Sådan bliver du tilmeldt Adgang365 - det eneste, du skal bruge, er en mobiltelefon:
1. Gå ind på www.sonfor.dk/adgang.dk og udfyld tilmeldingsskemaet. Det tager 2-3 hverdage, før du
er registeret i systemet.
2. Når du har modtaget en bekræftelsesmail, kan du køre ud til Glansager Genbrugsplads. Kør helt
frem til bommen og stands.
3. Ring fra det mobilnummer, du har tilmeldt Adgang365, til det nummer, der står på skiltet ved siden
af indgangen – så går bommen op.

Dit mobilnummer er din nøgle til Adgang365
Du bruger Adgang365 og åbner bommen ved at ringe fra det mobil nummer, du har tilmeldt Adgang365.
Husk din tilmelding er personlig og ikke må overdrages til andre.
Du kan ikke tilmelde mobiltelefoner med hemmeligt nummer.
Det tager 2-3 hverdage at blive tilmeldt
Når du har udfyldt tilmeldingsskemaet og erklæret dig indforstået med betingelserne, bliver din ansøgning
behandlet. Behandlingen tager normalt 2-3 hverdage, og når din ansøgning er godkendt, får du besked på
mail.
Din nummerplade bliver registreret
Når du bruger Adgang365, bliver din nummerplade registreret. Derfor skal du nedenfor oplyse både dit
mobilnummer og dit registreringsnummer.
Hvis du ønsker at anvende flere forskellige mobiltelefoner og/eller biler, må du gerne tilmelde flere mobilog registreringsnumre.
Nogle affaldstyper er ikke del af Adgang365
Det er enkelte affaldstyper, du ikke kan aflevere i den ubemandede åbningstid – det gælder f.eks. farligt
affald, affald til deponi, mineraluld og asbest/eternit.

