Kære Landsby
Tak fordi I deltager i forårsrengøringen af områderne omkring
jeres landsby - jeres indsats gør virkelig en forskel!
Sidste år deltog 22 af Sønderborg Kommunes landsbylaug og
beboerforeninger i forårsrengøringen – vi håber, at endnu
flere vil tilmelde sig affaldsindsamlingen i år. I år vil vi gerne,
at I vejer affaldet og giver os en tilbagemelding på hvilken
mængde I har indsamlet.
For at deltage i forårsrengøringen, beder vi jer udfylde dette
skema og sende det til: lje8@sonderborg.dk

KONTAKTPERSON
For at vi kan hjælpe jer med affaldsindsamlingen, har vi brug for en kontaktperson:
Navn:
Adresse:
Mobil:

Email:

TIDSPUNKT
I bestemmer, hvornår affaldsindsamlingen i jeres område skal foregå. Hvilken dato passer jer bedst?
Dato:

HJÆLPEMIDLER
I år vil vi gerne, at I selv køber klare plastsække til indsamlingen. Betalingen for disse gives, sammen med
betaling for forplejning af Sønderborg Forsyning. De fleste har fået gribetænger, men mangler I, så
kontakt via mail: lje8@sonderborg.dk og afdelingen låner jer også gerne gribetænger til at indsamle
affaldet. Der er et begrænset antal gribetænger, der bliver udlånt efter først-til-mølle princippet.
Har landsbylauget gribetænger?

ja

nej

Hvis behov for hjælpemidler, så notér her, hvor Vej og Park kan afhente disse og hente dem igen.
Afleveringen sker et par dage før jeres affaldsindsamling – afhentningen den følgende mandag.
Navn:
Adresse:

AFHENTNING AF DET INDSAMLEDE AFFALD
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.
Husk: Vi vil meget gerne have tilbagemelding på mængden af det indsamlede affald.
Vil I have afhentet affaldet? Skriv adressen her.
Adresse:

HVOR FOREGÅR JERES AFFALDSINDSAMLING?
Det er vigtigt for os at vide, hvilke områder I forventer at rengøre. Derfor er det en stor hjælp, at I indtegner
områderne på et kort og sender kortet til Leif Jensen, Vej & Park, lje8@sonderborg.dk
Husk også at angive på kortet, hvis I indsamler affald på strandene.
Hvis ikke I har et kort over jeres lokalområde, kan I finde det her:
http://sonderborgkommune.dk/soenderborg-kommune/digitale-kort-i-soenderborg

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 14. maj, bliver beløbet overført til landsbylaugets NemKonto.

BILLEDER FRA DAGEN
Vi vil gerne fortælle om, hvordan I og de øvrige frivillige gør en ekstra indsats for både at holde naturen ren
og samtidig få lokalsamfundet til at virke indbydende og attraktivt. Derfor håber vi, at I vil sende billeder og
tekst, der beskriver de sjove oplevelser på selve dagen. Vi vil også rigtig gerne vide, hvor meget affald I
samlede ind, og hvor mange der deltog i jeres indsamling.
Send billeder og tekst til cskb@sonderborg.dk – så bliver de lagt på www.sonderborg.dk og www.sonfor.dk

SEND DET UDFYLDTE SKEMA TIL:
lje8@sonderborg.dk
Hver for sig kan vi noget
– sammen kan vi meget mere!
På forhånd tusind tak for jeres indsats.

Leif Jensen
Vej & Park vejdrift
Mobil: 27 90 81 08
lje8@sonderborg.dk

Connie M. Skovbjerg
Landdistriktskoordinator
Mobil: 28 89 80 21
cskb@sonderborg.dk

Tlf.: 88 43 53 00
info@sonfor.dk

