Grønne spande i restordre
- Pressemeddelelse udsendt den 29. september 2020

Spande til madaffald revet væk
I forbindelse med indførelsen af den nye affaldssortering har Sønderborg Forsyning indtil videre uddelt
10.000 grønne spande til den indendørs sortering af madaffald. Flere spande er bestilt.
Da Sønderborg Forsyning i 2018 udførte et forsøg med indsamling af madaffald, svarede 3 ud af 4 ved den
efterfølgende evaluering, at de ikke var interesserede i at få udleveret en spand til madaffald i deres
køkken.
- Tilbagemeldingen fra forsøget var helt klar; langt de fleste ville hellere selv finde en løsning, som passede
til indretningen i netop deres køkken. Derfor besluttede vi, at vi ikke bare ville husstandsomdele spandene
til madaffald, men i stedet lade det være op til den enkelte, om man ville have en spand, fortæller Kundeog Kommunikationschef ved Sønderborg Forsyning Janni Hv. Jepsen.
Nu, hvor ordningen er blevet indført, er den voldsomme efterspørgsel på de grønne spande derfor kommet
som lidt af en overraskelse.
- Vi havde bestilt 10.000 spande, og de er revet væk. Vi forventer at have spandene på lager igen i løbet af
november, fortæller Janni Hv. Jepsen.

Én spand til hver – og kun hvis du vil have den
Janni Hv. Jepsen fortæller, at nogle kunder har haft en opfattelse af, at man skulle afhente en spand, inden
den nye affaldssortering trådte i kraft. Men sådan er det altså slet ikke.
- Spanden til madaffald er absolut kun et tilbud. Det er helt op til den enkelte, hvordan man vil indsamle
madaffaldet. Vi har på vores hjemmeside samlet en række eksempler på, hvordan man kan indrette sig i
køkkenet, og der er jo rigtigt mange muligheder. Også uden spanden fra os, fortæller Janni Hv. Jepsen.
Vil du gerne bestille en spand?
Hver husstand kan hente én gratis spand, og hvis din husstand ikke har fået en spand til madaffald, kan du
skrive dig op på Sønderborg Forsynings hjemmeside: www.sonfor.dk/bestilspand.
Så du besked, når spandene igen er på lager.

