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Nu falmer skoven
trindt om land
Efterårskulden raser, så nu er det tid til
at trække inden døre og finde hyggen
frem.
Kom forbi vores genbrugsbutik og få
gode ideer og materialer til årets lav-detselv julegaver. Måske en træbakke eller
et lille træbord dekorereret med billeder
af familien til farmor og farfar - eller
hvad med træstole malet i fede farver
ompolstret med hjemmestrik til moster
Gitte?

De kolde aftener giver samtidig anledning til at fyre op i brændeovnen og nyde
varmen fra flammerne, men hvad gør
du, når flammerne er gået ud, og asken
skal fjernes? Du kan vælge at bortskaffe
asken i din dagrenovationsbeholder eller
på genbrugspladsen, du skal bare huske
at gøre asken våd og binde knude på
posen, så du undgår at futte affaldsbeholderen af, og skraldemanden slipper
for aske i hovedet.

Nye lokaler
samme nummer
Vi er flyttet i nye lokaler,
nu finder du vores administration
på adressen

Håndværkervej 4
6261 Bredebro
Har du spørgsmål, er du som altid
velkommen til at kontakte os på

tlf. 88 43 75 00
eller på

mail@toender-forsyning.dk

Din sundhed er vigtig for os
information...
Vand er en livsnødvendig fødevare, som
danskerne konsumerer flere liter af hver
eneste dag. Derfor er det vigtigt for os, at
du er sikret rent og sundt vand – lige fra
indvindingen af grundvandet til tapning i
vandhanen.
Drikkevandet fra Tønder Forsyning har altid levet op til de skrappe krav, der stilles
til drikkevandets kvalitet i Danmark, men
vi har længe haft et ønske om at hæve
overlæggeren et hak mere. Siden april
måned har vi internt gennemgået en lang
men vigtig proces, og den 22. oktober
resulterede det i en ISO 22000 certificering.
Vi kan nu til en hver tid dokumentere
drikkevandskvaliteten, ligesom vi også kan
være mere på forkant nu hvor alle processer fra kildefelt til vandværk og ud til den
enkelte forbruger er systematiseret, med
det formål at identificere og kontrollere
farer og risici inden for fødevarehåndtering. Dette er alt sammen med til at sikre godt drikkevand til vores kunder.

Hjælp din skraldemand

Få Miljøkassen tømt på din adresse
Miljøkassen anvendes til indsamling af farligt
affald, så det kan bortskaffes forsvarligt. Hvis
du er i tvivl, om noget affald er farligt affald,
så læg det som udgangspunkt i Miljøkassen.
Farligt affald som kemikalier er typisk mærket med orange faresymboler og tæller også
batterier, engangslightere mv.
Når din Miljøkasse er ved at være fyldt op,
skal du bare ringe til os på 8843 7500, så
kommer vi og bytter den til en tom, næste
gang vi kommer forbi din adresse. Kvit og frit.
Du kan tilmelde dig ordningen
gratis næste gang, du er på
genbrugspladsen eller ved at
gå ind på toender-forsyning.dk/
miljøkasse .

Må vi skralde dit aflagte guld?
Når du rydder op i garagen eller måske planlægger at flytte i noget mindre, ender du ofte
op med en masse, du gerne vil af med. Ring til
os på tlf. 8843 7500 og bestil en storskraldsafhentning. Det koster dig ingen ting, til
gengæld vil vi gerne, med din accept selvfølgelig, have lov at sortere det bedste fra til salg
i vores genbrugsbutik. På den måde kan du
være med til at glæde andre.

Up to date / App

Det kolde vejr betyder også mørke og glatte adgangsveje til din affaldsbeholder. Derfor
er det vigtigt, du sørger for at rydde sne og salte – og husk også at tænde for lyset, så
skraldemanden ikke kommer galt afsted, næste gang han kommer forbi.

Tønder Forsyning

Hent vores app, hvis du ikke allerede har gjort
det. På den måde får du direkte adgang til
seneste nyt, du kan tjekke dine tømmetider og
downloade dem til kalenderen
på din smartphone og se, om
genbrugspladsen har åbent.
Du kan hente app’en gratis
til din iPhone, Android eller
Windows phone.
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