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Hillerød Forsyning har hjemtaget afhentning af affald
Fra april 2017 er det Hillerød Forsyning, der står for afhentning af dagrenovation i
kommunen. Med de nye skraldebiler i bybilledet introduceres samtidig en
modernisering af Hillerød Forsynings grafiske profil.
Mandag den 3. april 2017 er den første dag, hvor Hillerød-borgeren kan se Hillerød
Forsynings nye skraldebiler køre rundt på kommunens veje. Baggrunden er, at Hillerød
Forsyning fra april 2017 har hjemtaget opgaven med at afhente affald hos kommunens
borgere. Det sker, efter at der tidligere har været nogle udfordringer med afhentningen af
affald. Samtidig skal hjemtagningen medvirke til en optimering af økonomi, kvalitet og
ressourceudnyttelse.
- Én af grundene til, at vi har valgt at hjemtage opgaven, er, at vi vil give kommunens
borgere en bedre service. Det kan vi bedre nu, fordi vi kommer til at have den direkte
kontakt til skraldemændene, hvilket gør kommunikationsvejen kortere, fortæller Louise
Colding Sørensen, bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning.
- Vi håber at vores nye medarbejdere bliver rigtig glade for at være hos os, og at de
kommer til at føle en stolthed for deres arbejde og en faglig glæde ved at udføre det godt.
Affaldschef i Hillerød Forsyning, Peter Maltha Larsen, ser også frem til at komme i gang.
- Vi glæder os meget til at få vores nye skraldebiler ud og køre på vejene. Når
skraldemændene så samtidig bliver vores kolleger, er det helt klart vores mål at kunne give
vores kunder en hurtigere og bedre kundehåndtering.
Nyt design introduceres
Hillerød Forsyning benytter samtidig lejligheden til at introducere en modernisering af
forsyningens logo og grafiske design. Skraldebilerne bliver dermed de første, der kommer til
at vise det nye logo frem i gadebilledet.
Forsyningen vil til sommer introducere logoet og den grafiske profil i større udstrækning
blandt andet på biler og skilte, og så får hjemmesiden også et løft.

FAKTA
Hillerød Forsyning har sammen med Halsnæs Forsyning stiftet et fælles affaldsselskab, hvis
hovedopgave er at forestå driften af de ordninger for indsamling af dagrenovation, som de
to forsyninger hver for sig har. Det er ikke tanken at harmonisere indsamlingsordningerne i
de to kommuner.
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