Virksomhederne er (også) glade for flere døgnåbne genbrugspladser
- Pressemeddelelse udsendt den 20. november 2018

Døgnåbne genbrugspladser er også service for erhvervslivet
Stadigt flere virksomheder får øjnene op for muligheden af at komme på genbrugspladsen døgnet rundt.
Da genbrugspladserne i Skodsbøl og Vesterlund den 20. november 2018 blev døgnåbne, var det
næstformand for Sønderborg Kommunes Erhvervsudvalg og medlem af repræsentantskabet i Sønderborg
Vækstråd, Heidi F. Jørgensen, der klippede snoren. Og det var langt fra tilfældigt.
- I Erhvervsudvalget ser vi de døgnåbne genbrugspladser som et af mange tiltag, der skal gøre det endnu
nemmere at drive virksomhed i Sønderborg Kommune. Det er vigtigt for os at skabe nogle rammer, der
tilgodeser virksomhedernes behov, fortæller byrådsmedlem Heidi F. Jørgensen.
Mere fleksibilitet i hverdagen
Virksomheder har således samme mulighed som private for at benytte de døgnåbne genbrugspladser, og
en af de virksomheder, der har tilmeldt sig ordningen, er tømrer- og snedkervirksomheden Frederiksen &
Jepsen A/S. Frederiksen & Jepsen A/S har afdelinger i både Nordborg og Sønderborg, og virksomheden
løser opgaver overalt i det sønderjyske.

- De døgnåbne pladser giver en fleksibilitet i hverdagen. Det kan være en opgave trækker ud eller, at vi lige
skal have bilen tømt, inden vi kører ud tidligt om morgenen. Så er det rart ikke at være bundet af, at
genbrugspladsen åbner kl 7 og lukker kl. 17, fortæller direktør for Frederiksen & Jepsen A/S, Arne
Frederiksen.

FAKTA: Virksomheder er også velkomne – døgnet rundt!
Alle virksomheder med adresse i Sønderborg Kommune har mulighed for at tilmelde sig Adgang365 – den
ordning, der giver adgang til genbrugspladserne i Glansager, Vesterlund og Skodsbøl døgnet rundt.
Når virksomhederne bruger genbrugspladserne uden for bemandet åbningstid, skal de - præcis som i den
bemandede åbningstid – først køre på brovægten, der vejer det genbrugsaffald, de medbringer, og lade sig
registrere.
Tilmelding kan ske på www.sonfor.dk/365

