Snart får du brev om de nye beholdere
- Pressemeddelelse udsendt den 15. maj 2020

Snart parat til start ...
I den kommende uge får alle husejere brev fra Sønderborg Kommune i deres e-Boks. I brevet kan man se,
hvornår man får nye affalds- og genbrugsbeholdere leveret og de gamle beholdere afhentet.
Mere end 140.000 beholdere skal Sønderborg Forsyning i de kommende måneder levere og afhente hos
deres kunder. Forberedelserne har stået på i mere end et år, og netop nu bliver 87.000 nye beholdere
samlet på Ellegårdvej i Sønderborg, knapt hundrede meter fra Sønderborg Forsynings
administrationsbygning.
For selvom kunderne først skal tage de nye beholdere i brug, når den nye affaldssortering starter i
slutningen af september, starter leveringen af de nye beholdere i nogle få udvalgte områder allerede 1.
juni.

- Samlet set skal vi levere og afhente mere end 140.000 beholdere. Det er en meget stor logistisk opgave,
og det kan simpelthen ikke lade sig gøre på én dag, fortæller Kunde- og Kommunikationschef ved
Sønderborg Forsyning Janni Hv. Jepsen og fortsætter: - Vi har gjort rigtig meget for at genere mindst muligt.
Men ved et projekt i denne størrelse vil vi komme til at bede om både forståelse og tålmodighed fra vores
kunder.
Landområderne først – bymidten til sidst
De første nye beholdere bliver leveret i landområderne i uge 24-27. Her har de fleste god plads til at have
både de nye og de gamle beholdere stående. Efter uge 27 er der pause.
- Vi har valgt ikke at køre beholdere ud i uge 28-32. Hvis du holder ferie, og nye beholdere ikke bliver kørt
ind i garagen eller om i haven, kan det sende et signal om, at du ikke er hjemme. Det vil vi naturligvis gerne
undgå, og derfor er vi ude i god tid, siger Janni Hv. Jepsen.
Langt de fleste af Sønderborg Forsynings kunder vil få leveret nye beholdere fra uge 33 og frem til uge 39,
hvor beholderne skal tages i brug. Beboerne i de tætbefolkede områder i Sønderborg bymidte får leveret i
uge 39-40 og afhentet samme dag.
Det er ejerne af huset, der får besked i e-Boks. Bor man til leje, kan man spørge sin udlejer, hvornår de nye
beholdere bliver leveret og de gamle beholdere afhentet.
Den nye affaldssortering bliver meget, meget nemmere
Grunden til, at alle beholderne bliver skiftet ud, er den nye affaldssortering, der vil gøre det meget
nemmere at sortere genbrugsmaterialerne.
- Det er vigtigt at huske på, at vi gør det for at gøre affaldssorteringen meget nemmere for vores kunder.
Når den nye ordning træder i kraft til september, er det slut med at rengøre marmeladeglasset med vand
og sæbe. Så vil det være nok, at glasset bare er skrabet rent. Du skal heller ikke længere tænke over, om
noget er hård eller blød plastik. De nye beholdere har ét rum til alt plastik. Og så får vi alle en Miljøkasse, så
vi kan få hentet miljøfarligt affald lige ved døren i stedet for at skulle køre på genbrugspladsen med
spraydåser, malingrester og kemikalier. Så selvom det måske er lidt træls i den kommende tid, så ender det
godt, siger Janni Hv. Jepsen, og afslutter:
- Vi håber, vores kunder bliver glade for deres helt nye beholdere. De gamle genbrugsbeholdere havde det
med at tabe låget, det gør de nye med garanti ikke. De nye beholdere er i øvrigt fremstillet af
genbrugsplastik, og når de gamle beholdere bliver samlet ind, bliver de også smeltet om til nye beholdere.

FAKTA
I den kommende uge får alle parcelhus- og sommerhusejere i Sønderborg Kommune brev i e-Boks. I brevet
kan de se, hvornår deres nye affalds- og genbrugsbeholdere bliver leveret og de gamle beholdere afhentet.

Sønderborg Forsyning afleverer i de kommende måneder 86.285 nye beholdere. Herefter skal 58.386
beholdere samles ind. I alt 144.671 beholdere.
Vil du beholde din beholder?
Hvis du gerne vil beholde en eller flere af dine gamle beholdere, kan skal du købe et klistermærke på
genbrugspladserne eller i Sønderborg Forsynings kundeservice på Ellegårdvej 8 i Sønderborg. Klistermærket
koster 50 kr., og du skal købe et klistermærke for hver beholder, du gerne vil beholde. Det er vigtigt, at du
sætter klistermærket på, inden din beholder bliver afhentet, så det er tydeligt, at du gerne vil beholde den.
Hvornår skal du tage de nye beholdere i brug?
De gamle beholdere bliver tømt for sidste gang i perioden fra den 21. september til den 2. oktober 2020
(uge 39 og 40), og herefter skal du tage de nye beholdere i brug.
Den sidste tømning sker helt som dine normale tømninger – får du f.eks. normalt tømt din beholder til
restaffald tirsdag i lige uger, vil den gamle beholder blive tømt for sidste gang tirsdag i uge 40. Samme dag
skal du tage den nye beholder til restaffald/madaffald i brug.
Bliver din genbrugsbeholder f.eks. normalt tømt onsdag i ulige uger, vil din gamle genbrugsbeholder blive
tømt for sidste gang onsdag i uge 39. Samme dag skal du begynde at sortere dine genbrugsmaterialer i dine
to nye genbrugsbeholdere.
Skraldemanden sætter besked på de gamle beholdere, når de er tømt for sidste gang.
Flere informationer på www.sonfor.dk/affald.

