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Glansager
Genbrugsplads

Foldager 1
6400 Sønderborg

Guderup
Genbrugsplads
Smedevænget 3
6430 Nordborg

Vesterlund
Genbrugsplads

Genvejen 1-5
6430 Nordborg

Skovby
Genbrugsplads

Skovmosevej 2
6470 Sydals

Nørrekobbel
Genbrugsplads

Nørrekobbel 7
6400 SønderborgSkodsbøl

Genbrugsplads
Nybølnorvej 26
6310 Broager

Sundeved
Genbrugsplads
Langbroparken 2
6400 Sønderborg

Gråsten
Genbrugsplads
Ravnsbjergvej 4A

6300 Gråsten

Her finder du
genbrugspladserne

Læs meget mere på
 www.sonfor.dk/affald

PÅ HVILKE DAGE BLIVER MINE NYE 
BEHOLDERE TØMT? 
Din nye beholder til mad- og restaffald bliver tømt 
hver 14. dag. Du kan også vælge sommertømning, 
så beholderen mod betaling bliver tømt hver uge i 
sommermånederne. 

Dine nye genbrugsbeholdere bliver tømt hver 4. uge 
på den måde, at du altid får tømt genbrug f.eks. 
tirsdag i lige uge. Det er så på skift beholderen 
til plastik og metal eller beholderen til pap/papir 
og glas, der bliver tømt. Se kalender for dine nye 
tømningsdage på: www.sonfor.dk/tomning

KAN JEG FÅ EN SMS, INDEN 
SKRALDEMANDEN KOMMER? 
Ja. Hvis du tilmelder dig vores SMS-service, får du 
automatisk besked, inden skraldemanden kommer. 
I beskeden står, hvilken beholder der bliver tømt. 
Du kan tilmelde dig på: www.sonfor.dk/sms 
Hvis du allerede er tilmeldt vores SMS-service, vil 
du få besked præcis, som du plejer.

HVAD GØR JEG MED DEN DÉR ...?
I vores sorteringsguide på www.sortering.sonfor.dk
kan du søge på mere end 400 forskellige ting og 
materialer - og finde svaret på, hvor de skal hen.

JEG HAR FLERE SPØRSMÅL ...
Vi håber, du vil tage dig tid til at læse vejledningen 
til den nye affaldssortering. Her vil du kunne finde 
mange flere forklaringer, tips og gode råd. 
Du kan også altid finde de nyeste oplysninger på 
vores hjemmeside: www.sonfor.dk/affald


