
  

 

 Genbrugsgaver til 24/7-bruger nr. 2500 

 

Laila Michelsen fra Lindved er nr. 2500, der har tilmeldt sig 

Remmerslund Genbrugsstations 24/7-ordning og får derfor 

overrakt en kurv med produkter fremstillet af genanvendelige 

materialer  

Siden den 1. september har borgere og virksomheder i Hedensted 

Kommune kunnet aflevere affald på genbrugsstationen i Remmerslund 

hele døgnet. Ordningen har været en succes, og i sidste uge nåede man 

op på 2.500 registrerede brugere. Det skete, da Laila Michelsen fra 

Lindved registrerede sig som bruger på kommunens hjemmeside. 

”Jeg synes, det er en genial ordning. Faktisk ringede jeg straks til min 

kæreste fra genbrugsstationen for at fortælle ham om ordningen. Og 

det er også fint, at pladsen er videoovervåget. Det sikrer, at ordningen 

ikke bliver misbrugt og giver tryghed for brugerne,” siger Laila Michel-

sen, der er selvstændig terapeut. 

Hun var kommet til en lukket genbrugsstation, da hun i sidste uge ville 

aflevere affald. 

”Jeg var faktisk vendt om og på vej hjem, da jeg tænkte, at jeg lige 

ville tjekke kommunens hjemmeside for at se, hvordan man tilmeldte 

sig ordningen. Og det var så nemt, at jeg vendte tilbage og kunne luk-

ke mig ind på genbrugsstationen med det samme,” forklarer hun.  

”At vi har nået 2.500 borgere eller virksomheder kun godt tre måneder 

efter, at vi lancerede muligheden for at benytte genbrugspladsen i alle 

døgnets timer, synes vi, er så flot, at vi vil markere det ved at forære 

Laila Michelsen en lille gave. Jeg håber, at rigtig mange andre borgere 

og virksomheder ligesom hun vil gøre brug af tilbuddet og dermed bi-

drage til, at vi i Hedensted Kommune højner genanvendelsen af de 

brugbare ressourcer til gavn for både miljø og klima,” siger Lene Ting-

leff, formand for Udvalget for Teknik. 

Lene Tingleff vil overrække gaven til Laila Michelsen fra Lindved på 

genbrugspladsen i Remmerslund torsdag den 14. december kl. 15.30. 

Pressen er meget velkommen til at deltage og til at opleve, hvad rester 

af denimstof og affaldspapir og –plast kan genanvendes til. Tilmelding 

kan ske til kommunikationskonsulent Peter Nørskov på tlf. 5171 8464. 

Tilbuddet om, at man på alle tider af døgnet ugens syv dage kan benyt-

te genbrugspladsen i Remmerslund, er et forsøgsprojekt. Viser ordnin-

gen sig at være den succes, som den lige nu tegner til, vil 24/7-

tilbuddet på et tidspunkt blive gjort permanent. 

Team Affald - 

Fritid og Fælles-

skab - Uldum 

11.12.2017 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

For at få adgang til den døgnåbne genbrugsstation skal man først lade 

sig registrere på www.hedensted.dk/døgnetrundt. Herefter skal man, 

når man holder ved porten til genbrugsstationen, ringe på tlf.nr. 9118 

6599 for at få adgang til genbrugsstationen uden for den bemandede 

åbningstid. 

 

For mere information:  

Lene Tingleff, formand for Udvalget for Teknik, tlf.nr. 2013 5815 

Cecilie Jakobsgaard, antropologisk affaldskonsulent, tlf.nr. 2174 4589 

http://www.hedensted.dk/døgnetrundt

