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AffaldPlus, 14. marts 2016
Vi kommer løbende med en invitation til dig
AffaldPlus byder velkommen til ”genbrugspladsen i det grønne - Mogenstrup
Genbrugsplads”. Genbrugspladsen ligger smukt placeret i den sydsjællandske natur
mellem Mogenstrup Grusgrav og Sydsjællands Golfklub – kun 10 km sydøst for
Næstved.

Mogenstrup Genbrugsplads er en velindrettet og rummelig genbrugsplads.

Hos AffaldPlus ser vi det som en fordel for borgerne i Bårse og Rønnebæk at lægge
vejen forbi Mogenstrup Genbrugsplads i stedet for at køre til genbrugspladsen i
Næstved, Præstø eller Vordingborg.
Mogenstrup Genbrugsplads er en stor, rummelig og moderne genbrugsplads. Og ved
at flytte noget af affaldet til Mogenstrup, aflaster det både mængden af biler og affald
i Næstved, Præstø og Vordingborg.
Det giver bl.a. mulighed for bedre kontakt mellem kunder og genbrugsvejledere, men
genbrugspladsen i Mogenstrup har også andre fordele:
-

Gode forhold for aflæsning, bl.a. på grund af nedsænkede containere til det
”tunge” affald
Mogenstrup Genbrugsplads har åbent onsdage ml. 11.00 og 18.00, når Præstø
Genbrugsplads har lukket
Du kan efterlade din trailer ved genbrugspladsen, så behøver du fx ikke at tage
den med ud og handle.

Afstand for borgere i Bårse
Kører du til Præstø Genbrugsplads, er der 6,4 km. Kører du til Vordingborg
Genbrugsplads, er der 10 km.
Men skal du alligevel på arbejde eller har du et andet ærinde i Næstved By, kan det
være en fordel for dig at vælge at køre til Mogenstrup Genbrugsplads. Der er 9,8 km,
og du kan stille din trailer af ved genbrugspladsen og tage den med igen på
tilbagevejen – når du har tømt den.
Afstand for borgere i Rønnebæk
Kører du i dag til Næstved Genbrugsplads, er der ca. 6 km. Vælger du at køre til
Mogenstrup Genbrugsplads i stedet for, er der ca. den samme afstand - men med
færre lyskryds og derfor hurtigere.

Efterlad din trailer ved genbrugspladsen
Har du fyldt din trailer med affald, og har du ikke lyst til at tage den med på arbejde,
ud og handle eller andre steder hen, kan du fra og med lørdag d. 19. marts stille din
trailer ved Mogenstrup Genbrugsplads.
Du kan stille din trailer på trailerparkeringen hele døgnet, så henter og tømmer du den
bare igen på din vej tilbage. Du skal blot være opmærksom på, at traileren kun kan
tømmes inden for genbrugspladsens åbningstid.
Samarbejde med Mogenstrup Løbeklub
Samarbejdet kom i stand gennem en af vores egne medarbejdere, der selv er medlem
af løbeklubben. Han har stået for kontakten til klubben, og AffaldPlus ser frem til
samarbejdet.
”Vi er meget glade for, at vi kan hjælpe hinanden. Løbeklubben lægger ben til
uddeling af invitationen i Bårse og Rønnebæk, og vi betaler dem for ydelsen. Vi sparer
penge i forhold til at bruge andre former for omdeling – og det er alt i alt en win-win
situation, der i sidste ende kommer os alle til gavn ”, udtaler chef for genbrugspladser
og havepladser i AffaldPlus, Allan Johansen.
Genbrugspladsernes åbningstider samt åbningsdage i forbindelse med forårets
helligdage kan ses på AffaldPlus’ hjemmeside.
Læs mere på www.affaldplus.dk. Du kan også kontakte chef for genbrugspladserne, Allan
Johansen, på telefon 2142 0960.
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