8. november 2017

Pressemeddelelse

Ny genbrugsplads i Tønder
Den nuværende genbrugsplads i Tønder er nedslidt og utidssvarende, derfor skal
der bygges en ny genbrugsplads på adressen, Skovænget 16 i Tønder. Men inden
selve etableringen af den nye genbrugsplads skal grunden først gøres klar, da
grundens nuværende bæreevne ikke er tilstrækkelig.
Tønder Forsyning påbegynder selve etableringen af den nye genbrugsplads i foråret 2018.
Men her i uge 45 gik gravemaskinerne i gang med at fjerne det øverste jordlag.
- De næste par uger vil der være aktivitet på adressen. Vi skal have udskiftet en del af
jorden, da den nuværende bæreevne ikke er tilstrækkelig. Når den nye belægning af grus og
sand er kørt på, vil der ikke ske mere på pladsen før til foråret; fordi det nye bærelag skal
have tid til at sætte sig – hvilket den vil gøre henover vinteren, fortæller projektleder Kjeld
Rasmussen fra Tønder Forsyning.
Den nye genbrugsplads forventes færdig i efteråret 2018.
Genbrugspladsen i Tønder er den mest besøgte af de 5 genbrugspladser i Kommunen. Den
har knap 90.000 besøg om året, hvilket svarer til 47 % af samtlige besøg. Som en naturlig
følge af det, er pladsen blevet nedslidt og utidssvarende med årene. Derfor skal der bygges
en helt ny genbrugsplads med plads til flere affaldstyper og bedre køreforhold og plads til
brugerne. Åbningen af den nye plads forventes at ske ultimo 2018.

Fakta:
 Den nye genbrugsplads skal bygges på Skovænget 16, 6270 Tønder
 Foråret 2018 begyndes selve etableringen af den nye genbrugsplads
 Genbrugspladsen bliver på ca. 20.000 m2 inklusiv beplantning
 Genbrugspladsen bliver indrettet med plads til flere affaldstyper og bedre køreforhold
og mere plads til brugerne
 Pladsen bliver indrettet med to indkørsler, en til selve genbrugspladsen og så en
særskilt til haveaffald
 Grenpladsen til haveaffald bliver døgnåben
 Genbrugspladsen forventes klar til ibrugtagning efteråret 2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------For yderligere information kontakt venligst:
Projektleder ingeniør Kjeld Rasmussen på Mobil: 5117 9149, mail: kjr@tonfor.dk
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Billedtekst til de medsendte billede:
Billede 1:

På hjørnegrunden, Skovænget 16 i Tønder skal den nye 20.000 m2
store genbrugsplads etableres og stå færdig i efteråret 2018.

Billede 2:

Mulden graves væk for at komme ned til det bløde og ustabile grå lag,
der skal fjernes og erstattes af grus og sand.
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