
 
 

 

Genbrugspladserne åbner tirsdag den 31. marts 
- Pressemeddelelse udsendt 30. marts 2020 

 

 
 
Genbrugspladserne åbner igen 

Tirsdag den 31. marts åbner syv af Sønderborg Forsynings otte genbrugspladser igen for private kunder – 
med øget bemanding, udvidede åbningstider og opfordring til tålmodighed og omtanke. 
  
Kommunernes Landsforening har i samråd med sundhedsmyndighederne givet grønt lys for, at 
genbrugspladserne kan åbne igen. Derfor åbner Sønderborg Forsyning de fleste af genbrugspladserne 
allerede fra i morgen. 
- Vi er parate til at modtage vores kunder igen på genbrugspladserne. Vi beder vores kunder om at have 
tålmodighed. Vi bliver nemlig nødt til at indføre en række regler, så vi kan holde god afstand til hinanden på 
pladserne, siger direktør for Sønderborg Forsyning, Hans Erik Kristoffersen.  
 
Sønderborg Forsyning har valgt en løsning, hvor medarbejderne er til stede og – på god sikkerhedsmæssig 
afstand – kan styre antallet af personer på genbrugspladserne.  
- På den måde kan vi bedst sørge for, at vi tager hensyn og passer på hinanden ved at holde afstand, 
samtidigt med at trafikken bliver afviklet fornuftigt, siger Hans Erik Kristoffersen. 
  
Udvidet åbningstider – ingen Adgang365 
Når genbrugspladserne i Vesterlund, Guderup, Skovby, Glansager, Nørrekobbel, Skodsbøl og Gråsten åbner 
tirsdag morgen og formiddag, sker det således med øget bemanding. Samtidigt vil der resten af ugen være 
udvidede åbningstider og naturligvis begrænsninger på antallet af biler, der må være på pladsen ad gangen. 
- De store genbrugspladser Glansager, Skodsbøl og Vesterlund vil have åbnet til kl. 19.00, og 
genbrugspladsen i Skovby åbner allerede kl. 10. På den måde håber vi at undgå alt for meget trængsel. Men 
der vil også være begrænsninger på antallet af biler på pladsen ad gangen, siger Hans Erik Kristoffersen. 



 
 
Fordi reguleringen på pladsen bliver varetaget af medarbejderne, vil adgangen til genbrugspladserne uden 
for den bemandede åbningstid, Adgang365, fortsat være lukket. 
- Teknikken kan på nuværende tidspunkt ikke styre, hvor mange biler der får adgang til pladserne ad 
gangen. Derfor vil alle genbrugspladserne indtil videre lukke, når vores medarbejdere går hjem, siger Hans 
Erik Kristoffersen. 
  
Tålmodighed og omtanke 
Det allervigtigste er, at vi passer på hinanden, og alle udviser tålmodighed og omtanke, understreger Hans 
Erik Kristoffersen. Derfor har Sønderborg Forsyning opstillet fem enkle regler, der ikke er svære at 
efterleve, men som lige nu er altafgørende: 
  

1. Tag kun på genbrugspladsen, hvis du har virkeligt brug for det.  Overvej, om du kan vente et par 

dage - eller vælg et tidspunkt, hvor der måske ikke er så mange mennesker på genbrugspladsen. 

2. Sæt dig grundigt ind i sorteringsreglerne, inden du kører - så du ved, hvor materialerne skal hen. 

Du vil kun i meget begrænset omfang kunne få hjælp af vores medarbejdere - men på 

https://sortering.sonfor.dk/ du finde svar på langt de fleste sorteringsspørgsmål. 

3. Pak bilen, så du ikke skal bruge unødvendig tid på pladsen. På https://sonfor.dk/paktrailer/ kan du 

se oversigtskort over genbrugspladserne, og hvor containerne står, så du kan planlægge dit besøg 

og ikke behøver køre rundt og rundt. 

4. Lad familien blive hjemme. Der vil være travlt på genbrugspladsen, og det er vigtigt, at vi holder 

afstand til hinanden: Vær så få i bilen som muligt, og undgå helt at tage børnene med. 

5. Hav tålmodighed - det skal nok blive din tur. Nu hvor genbrugspladserne er åbne igen, vil der være 

nogle dage med travlhed. Lad være med at stige ud af bilen, før der er plads - og hvis du kommer til 

genbrugspladsen og kan se, at bilerne holder i lange køer, så vend om og kom tilbage på et andet 

tidspunkt. 

 

Åbningstider – gælder HVERDAGE i uge 14, 2020 

Genbrugsplads Åbningstider - HVERDAGE 

Glansager Genbrugsplads Kl. 7 – 19 

Nørrekobbel Genbrugsplads Kl. 7 – 17 

Vesterlund Genbrugsplads Kl. 9 – 19 

Skodsbøl Genbrugsplads Kl. 9 – 19 

Gråsten Genbrugsplads Kl. 10 – 17 

Skovby Genbrugsplads Kl. 10 – 17 

Guderup Genbrugsplads Kl. 10 - 17 

Sundeved Genbrugsplads LUKKET 
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