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Maribo den 15. jan. 2015.

Vedr. Maribo Genbrugsplads.

Jeg og en medarbejder er netop hjemkommet fra Maribo Genbrugsplads hvor vi havde en dårlig oplevelse en oplevelse der viser at REFA’s markedsføring ingen hold har i virkeligheden.
I Radio Sydhavsøerne har man ultimo 2014 og igen her i januar 2015 kunnet høre et radiospot rettet til selvstændige erhvervsdrivende, hvor bl.a. følgende tekst indgår : Ja, nemlig - ikke flere julelege - én pris pr.
gang uanset hvad. Det lyder enkelt.
Lolland Kommunes kloaker i vejene her i vort område er ”så viseligt” indrettet at overfladevand og urenheder
løber ind på min ejendom, og giver ekstra arbejde med jævnlig tømning af kloak for disse urenheder, Det var
dette affald jeg og en medarbejder ville aflevere sammen med bremseklodser fra vort værksted og kasserede
tv - skærme.
Forinden havde jeg på refa.dk søgt informationer om kloakaffald - men der var ingen hits ved søgning på
”kloak”. Vi fremviste en mindre prøve at dette affald til jeres medarbejder, Jesper Feltsen, på Maribo Genbrugsplads. Han afviste at modtage dette affald med henvisning til sine informationer. Han tilbød dog at jeg
kunne se disse, hvilket for mig er komplet ligegyldigt, da jeg som almindelig forbruger af offentlige ydelser
alene må forholde mig til det materiale som er offentligt tilgængeligt.
Ja, vi måtte så drage hjem igen med vort affald alt imens vi tænker på den sidste sætning i radiospottet : erhvervslivet er altid velkommen på REFA’s genbrugspladser.
Radiospottet kan vel bedst betegnes som ren varm luft - forståeligt nok at I også sælger fjernvarme.
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