
Kære Landsbylaug 

Tak, fordi I deltager i forårsrengøringen af områderne omkring jeres landsby - 
jeres indsats gør virkelig en forskel!   

For at deltage i forårsrengøringen, beder vi jer udfylde dette skema,  og  sende 
det til Leif Jensen, Vej&Park: lje8@sonderborg.dk 

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 
 

I bestemmer, hvornår affaldsindsamlingen i jeres område skal foregå.  
For at vi kan hjælpe med affaldsindsamlingen,                      har vi brug for følgende: 

Hvilken dato passer jer bedst?    
 

Kontaktperson:        Mobil:   
Mail:    

 

Hvis ikke I selv har mulighed for at køre det indsamlede affald på genbrugspladsen, vil Vej & Park gerne hente 
affaldssækkene. Affaldet bliver hentet mandagen efter jeres indsamling: 

Adresse for opsamling:     
 

Vi vil gerne, at I selv køber klare plastsække til indsamlingen, men beløbet bliver refunderet efterfølgende sammen 
med udgifter til forplejningen. Der er et begrænset antal gribetænger hos Vej & Park, der bliver udlånt efter først-til- 
mølle princippet. 

 

FORPLEJNING - ”Uden mad og drikke, duer heltene ikke” 

Igen i år vil Sønderborg Forsyning gerne sponsere pølser og sodavand samt klare plastsække til jer og alle de øvrige 
frivillige, der gør et stort arbejde til glæde for os alle. Hvis I scanner en kopi af jeres udlæg og sender det til: 
cskb@sonderborg.dk inden 15. maj, bliver beløbet overført til landsbylaugets NemKonto straks derefter. 

Af sikkerhedshensyn minder vi om, at I ikke skal samle affald ved de største veje - f.eks. Nordborgvej, Skovbyvej, 
Mommarkvej, Feldstedvej, strækningen fra Vester Sottrup til Broager og lignende - kontakt endelig Leif, hvis I er i tvivl. 

EKSTRA TILBUD 

Bliv klogere på vand, spildevand og affald – book en oplægsholder til jeres næste generalforsamling eller borgermøde fra 
Sønderborg Forsynings Formidlingscenter, og gå på opdagelse i Sønderborg Forsynings spændende univers. Læs mere her.  

”Vi vil meget gerne kigge ud til jer på jeres affaldsindsamlingsdag” – kontakt Mette la Cour, mobil: 6040 5318 eller skriv 
til melc@sonfor.dk 

 

 
Udsendt af 
 
Landsbyforum 
Angela Coriand, Henning Wendelboe og Niels Peter Nielsen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carl Erik Maae, came@sonderborg.dk 

Connie Skovbjerg, cskb@sonderborg.dk 

Sekretariat for Landdistrikter, 

Sønderborg Kommune 

lje8@sonderborg.dk 
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