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Pressemeddelelse

Tønder Forsyning samles i Bredebro
Tønder Forsyning samler nu alle aktiviteter på en adresse i Bredebro. Det har længe
været et ønske fra både bestyrelsen og medarbejdere at alle kunne samles på samme adresse. Lejemål i Tønder og Løgumkloster skal opsiges og det tidligere rådhus i
Bredebro sættes til salg.
Tønder Forsyning har købt bygningerne, hvor det tidligere Finsø havde til huse på Håndværkervej i Bredebro. Bygningerne bliver overtaget den 15. april, og herefter skal der ske en planlægning af indflytningen af Forsyningens forskellige aktiviteter.
Det har længe været et ønske at finde et sted, hvor Forsyningens aktiviteter kunne samles og
her i Bredebro, kom der en chance. Med nogle bygninger som opfylder de krav, der skal være
og muligheder for nye aktiviteter. Foruden den synergieffekt der alt andet lige vil komme, når
man samler drift og administration på en adresse, så vil der også komme en reduktion af udgifterne til leje, da vi nu har flere driftsbygninger i både Tønder og Løgumkloster. Disse lejemål
vil nu blive opsagt, og det tidligere rådhus sættes til salg, fortæller næstformand Frede Jensen.
I forbindelse med at Tønder Kommune har meldt sig ud af affaldsselskabet Affaldsregion Nord
vil der nu fremover være muligheder for at påbegynde nye aktiviteter som hidtil er blevet udført i Vojens.

Fakta
Der er tre vandværker et i Tønder, Løgumkloster og Højer med 7 ansatte.
19 renseanlæg fordelt i Kommunen med 11 ansatte.
Genbrugsafdelingen i Løgumkloster har 13 fastansatte og personer i jobtræning.
Med administrationen betyder det, at omkring 80 personer vil få daglig mødested på den nye
adresse i Bredebro. For nogle vil det betyde bedre arbejdsforholde og med bedre muligheder
for at bade efter arbejde.
Personalet på de 5 genbrugspladser og Deponiet vil ikke blive berørt af sammenflytningen på
den nye adresse.
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