Genknus 2 i Ringe
er kommet godt i gang
Efter overtagelsen af modtagestationen og genknu-

jern, pap, sten tegl m.m. Ring for en
uforbindende snak med Mark Madsen på 40 36 14 23 og få nærmere
informationer om priser m.m.”

sepladsen på Industrivej
i Ringe fulgte et større
oprydningsarbejde. I dag
er en helt ny virksomhed
etableret. Den køres efter
samme principper som den
succesfulde Genknus 1 i
Svendborg

Naturligt sammenhængende
virksomheder
”Genknus 1 og 2 samt de øvrige
afdelinger af Tonny Madsen A/S
er naturligt sammenhængende
virksomheder. Beton, træ og tegl
fra Tonny Madsen A/S forskellige
nedbrydningsprojekter behandles
af genknusestationerne. Derudover
modtager firmaet kommunens genbrugsaffald samt fra en lang række
entreprenører og vognmænd, fra
hele Fyn.”

”Vi har haft nok at se til med hensyn til oprydning efter vores overtagelse af den lokale modtagestation og genknuseplads her i Ringe”,
fortæller dgl. leder Mark Madsen,
hvis far Tonny er indehaver af Genknus 1 i Svendborg og Genknus 2 i
Ringe. ”Vi har fået styr på tingene,
og udover den rå oprydning har
vi blandt andet lagt fliser og støbt
gulv i hallen. Det været en lang og
krævende proces, men nu har de
fleste af vores potentielle kunder
opdaget, at genknusepladsen har
fået nye ejere, og det betyder, at vi
kan glæde os over at være kommet
rigtigt godt i gang.”

70% genbruges
”Genknus 2 i Ringe beskæftiger to
mand med håndtering og sortering
af alle tørre affaldstyper”, fortæller
indehaver Tonny Madsen. Vi spænder fra beton, tegl og stort brændbart til bygningsaffald. Omkring
70 % af den samlede affaldsmængde genbruges - heriblandt jern og
andre metaller samt træ, plastik
og pap, der hovedsageligt leveres
af entreprenør og vognmandsforretninger.”

Jern og metal mod kontant
afregning

To afdelinger,
en administration

”Som noget nyt har Genknus 1 og
2 pr. 1. februar 2012 fået autorisation til modtagelse af jern og metal,
som alt efter kvaliteten afregnes til
aktuel dagspris på markedet. Omkring modtagelse af større mængder kan vi tilbyde gratis rådgivnings og afhentningsservice. Vi er
på forkant med udviklingen på hele
genbrugsområdet og er gerne behjælpelige med gode råd og vejledning i forbindelse med bortskaffelse
af større mængder plastik, træ,

”Vi har store forventninger til Genknus 2, hvor alle processer nu kører
for fuld kraft - samlet i en kæmpe
hal. Samtlige data om de indleverede / udleverede materialer koordineres elektronisk og sendes direkte
til administrationsafdelingen på
Skotlandsvej i Svendborg, hvor vores dygtige og servicemindede medarbejdere hele tiden er parat med
relevant info og praktiske oplysninger til vognmænd og entreprenører”, afrunder Tonny Madsen.
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