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Genbrugsstationerne holder åbent for erhverv,
men lukker for 24/7 
Tilmeldte erhvervsbrugere kan stadig besøge genbrugsstationen
efter onsdag d. 18. marts, hvor genbrugsstationerne lukker for
borgere. 
Onsdag d. 18. marts 2020 lukker Hedensted Kommune
genbrugsstationerne for borgere. Det gøres efter et par dage med mange
besøg på genbrugsstationerne fra borgere, der har benyttet de seneste,
usædvanlige dage på at få ryddet op derhjemme. Genbrugsstationernes
ekstraordinære popularitet gør det nødvendigt for Hedensted Kommune at
lukke de fire genbrugsstationer i Remmerslund, Kalhave, Juelsminde og
Klakring, for borgere indtil d. 29. marts 2020. Det gøres for at følge
regeringens udmeldinger om at undgå større forsamlinger for at begrænse
smittespredning af COVID-19.  

Tilmeldte erhvervsbrugere kan stadig komme på genbrugsstationen
– men kun hverdage mellem 12-18 
For erhvervsbrugerne af genbrugsstationen kan det dog være meget vigtigt
at kunne få adgang til kommunens genbrugsstationer. Derfor har
Hedensted Kommune besluttet at tilmeldte erhvervsbrugere fortsat skal
kunne komme på genbrugsstationen, men kun mandag til fredag mellem
12 -18. Det betyder at 24/7 er midlertidigt lukket.   

Sådan får du adgang 
Adgang til pladserne sker ved at erhvervsbrugeren sender en SMS som
sædvanlig med en kode til pladsen. Når SMS’en er modtaget, vil porten
blive åbnet manuelt og der vil være adgang til pladsen. 
  
Koderne til genbrugsstationerne, der sendes i en SMS til 1919: 
Klakring:          GP 7261 
Hornsyld:         GP 7662 
Remmerslund:  GP 7663 
Kalhave:           GP 7664    
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Kalhave:           GP 7664    

Er man ikke tilmeldt genbrugsstationen, kan det gøres under
’erhvervsaffald’ på www.hedensted.dk.   

Særlige forholdsregler Kommunen har taget særlige forholdsregler, for
at minimere risiko for smittespredning: Porten vil være lukket og
pladspersonalet vil holde mindst 2 meters afstand til de besøgende. Det er i
denne periode heller ikke muligt at benytte pladspersonalet toilet. 
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