26. juni 2018

Pressemeddelelse

Rømø Genbrugsplads er nu døgnåben
Fra mandag den 25. juni kl. 10 blev genbrugspladsen på Rømø åben for besøg
døgnet rundt, som en forsøgsordning. For af få adgang til genbrugspladsen udenfor
de bemandede åbningstider, skal man tilmeldes ordningen.
Rømø Genbrugsplads bibeholder de nuværende bemandede åbningstider, som er fredag til
søndag. Grenpladsen er døgnåben for alle, da den er placeret udenfor og er ikke en del af
forsøgsordningen.
- Vi har allerede en del brugere, der har tilmeldt sig den nye forsøgsordning, og det bliver nu
spændende at se, hvordan forsøgsordningen bliver modtaget af brugerne. En af betingelserne
for at forsøgsordningen vil blive gjort permanent, er om brugerne kan finde ud af at sortere
deres affald i de rigtige containere, når der ikke er hjælp at få. Bliver det en succes med den
døgnåben genbrugsplads på Rømø, så kunne forsøgsordningen blive udvidet til også at gælde
en af de andre genbrugspladser, fortæller affaldschefen Jørgen Olsen.

Porten åbner 24-7

Ønsker man at benytte sig af genbrugspladsen udenfor åbningstiden, så kræver det kun en
tilmelding. Herefter kan man køre op til porten og med det mobilnummer, man har tilmeldt til
Rømø Genbrugsplads 24-7, skal man så ringe til det nummer, der er koblet på portens åbne
mekanisme – så åbner skydeporten og man kan køre ind på pladsen. Når man vil ud igen,
skal man bare gentage med at køre frem til porten og ring til det samme nummer.
Ordningen hedder 24-7, fordi man kan benytte Rømø Genbrugsplads 24 timer i døgnet og
alle ugens dage. Vil man benytte genbrugspladsen i den mørke tid, så tændes lyset på
pladsen automatisk, når man kører frem til porten. Pladsen er videoovervåget.

Fakta:
 Forsøgsordning: Rømø Genbrugsplads 24-7
 Tilmelding kan ske på hjemmesiden: toender-forsyning.dk
 Aflevere alle affaldstyper undtagen farligt affald og elektronik affald
 Pladsen er videoovervåget
 Porten kan kun åbnes med et tilmeldt mobilnummer, og kun når man holder foran
porten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 billeder medsendt.
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Tønder Forsyning A/S

Billedtekst til de medsendte billede:
Billede 1:

Affaldschefen Jørgen Olsen demonstrerer her, hvordan porten åbnes
med den tilmeldte telefon. Kør hen foran porten og ring til det oplyste
nummer, som også står på porten, og skydeporten åbner så man kan
køre ind.

Billede 2:

Efter man har læsset affaldet af og gerne vil ud af pladsen igen, skal
man igen køre hen til porten og ringe til det samme nummer – så
åbner porten igen og man kan køre ud af pladsen.
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