Ny affaldsbekendtgørelse
ukendt for mange
virksomheder
Bæredygtig facility management er ikke key words for alle virksomheder.
Langt fra alle virksomheder er nemlig klar over, at der er kommet ny affaldsbekendtgørelse selvom der samtidig er kommet nyt affaldsgebyr.

Af Jesper Schou, Junkbusters
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have hentet 20 computere fra kontoret, så er man un-

Når en virksomhed skal have bortskaffet affald, er
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Om Junkbusters
Junkbusters er specialister i ad hoc afhentning af næsten alle typer affald og arbejder blandt andet for ejendomsselskaber og større virksomheder på facility management området. Vores fleksible ad hoc service gør at
vi passer godt ind på dette marked. Om vi skal rydde et lejemål, tømme kælderen eller bare afhente lidt pap, så
kommer vi 2 mand og rydder affaldet. Men samtidig med det skal ejendomsinspektører eller facility managers
ikke koncentrere sig omkring følgesedler og andre ting.
De får bare en månedlig melding omkring afhentede mængder og så står vi for resten.
Vi kommer og slæber affaldet for kunden uanset hvor det er placeret. Og så fejer vi selvfølgelig efter os. Vi er
specielt gode til at håndtere alt det affald man ikke kommer i en skraldespand. Elektronik, inventar, storskrald,
byggeaffald, makulering, samt haveaffald mm.
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