Forårsrengøring
i landsbyerne
Seksten Landsbylaug i kommunen deltog sidste år i
forårsrengøring i landsbyerne – de fleste havde tilmeldt sig
Danmarks Naturfredsningsforenings affaldsindsamling.
Der har været evalueret på ordningen, så derfor forsøger vi at
justere lidt på baggrund af feedback fra landsbylaugene.

Kære Landsby:

____________________________ (udfyld venligst med landsby)

Kontaktperson:
Mobil:
Mail:

__________________________________
_________________________
__________________________________

Tidspunkt:
Flere argumenter taler for, at landsbyerne planlægger sin helt egen affaldsindsamling på dét tidspunkt,
det passer bedst:
1) De fleste Landsbylaug vil gerne arrangere forårsrengøring forud for konfirmationerne eller
højtiderne. Desværre ligger Danmarks Naturfredsningsforenings affaldsindsamling søndag, den
17. april, hvilket for nogle er for sent på året.
2) Vej&Park afdelingen i Sønderborg Kommune starter affaldsindsamling langs grøfter midt i
marts, når græsset er lavt.
Hvilken dato passer bedst på dit landsbylaug i fohold til lokale begivenheder? ___________________
Hjælpemidler:
Vej&Park afdelingen vil gerne låne gribe-tænger ud til landsbylauget (”først-til-mølle-princippet”) samt
uddele affaldssække.
Ønsker dit landsbylaug, at gøre brug af muligheden?

___ stk. gribetænger

___ stk. affaldssække

På hvilken adresse kan hjælpemidlerne afleveres et par dage i forvejen og afhentes et par dage efter?
__________________________________________________________________________________
navn

adresse

post/by

Affaldsopsamling:
Vej&Park afdelingen vil gerne hente fyldte affaldssække mandag efter affaldsdagen; men erfaringer fra
sidste år viste, at ubudne gæster ofte kom først om natten og spredte sækkenes indhold på et stort
område – til stor ærgrelse for dem, der skulle samle op for anden gang.
Private er derfor også velkomne til at køre sækkene på containerpladserne, hvor der skal sorteres i
dåser/metal og almindelig affald.

Opsamlingsadresse, hvis Vej&Park skal hente førstkommende mandag:
__________________________________________________________________________________
navn

adresse

post/by

Hvor samler landsbyens frivillige?
For at undgå, at de frivillige og kommunens folk samler
samme steder på forskellige tidspunkter, vil det være en
stor hjælp, hvis det er mulig for landsbylauget, at tegne
ind på et kort, hvilke områder man forventer at rengøre.
Det er en win-win situation for alle, da de samme
ressourcer når et meget større geografisk område ved
en god koordinering og samarbejde.
Mangler du kortmateriale over dit lokalsamfund? Ja __
Nej, jeg printer selv ud __ og sender direkte til Leif
Jensen, Vej&Park, lj38@sonderborg.dk
Forplejning:
”Uden mad og drikke, duer heltene ikke” … Igen i år vil Sønderborg Forsyning sponsere pølser og
sodavand til de frivillige, der gør et stort arbejde til glæde for de lokale borgere, besøgende og
forbipasserende.
Kopi af faktura til forplejning kan scannes til cskb@sonderborg.dk inden 15/5, hvorefter pengene vil
blive overført til landsbylaugets NEM-konto snarest derefter.
Pressedækning:
Vi ønsker, at fortælle den gode historie om, hvordan frivillige gør en ekstra indsats for både at holde
naturen ren og samtidig få lokalsamfundet til at virke indbydende og attraktiv. Derfor vil vi, som sidste
år, fortælle historien inden forårsrengøringen og håber, du vil sende billeder og tekst, der beskriver de
sjove oplevelser på dagen – som sidste år.
Send til cskb@sonderborg.dk, og de bliver lagt ind på www.sonderborg.dk efterfølgende.

Udfyld venligst dette papir, hvis din landsby ønsker at deltage i forårsrengøringen:
Send direkte til: Leif Jensen, lje8@sonderborg.dk og cc./ til cskb@sonderborg.dk

Hver for sig kan vi noget – sammen kan vi meget mere …

Sønderborg Kommune
Leif Jensen
Vejformand, Vej & Park afd.
mobil: 27 90 81 08
mail: lje8@sonderborg.dk

Sønderborg Forsyning
Connie M. Skovbjerg
Landdistriktskoordinator
mobil: 28 89 80 21
mail: cskb@sonderborg.dk

Lisa Nielsen
mail: lini@sonfor.dk
tlf.: 8843 5327

