Tønder Forsyning · Affald · Vand · Spildevand

Det kimer nu til julefest
Julen står lige for døren, en højtid fyldt med
traditioner, skikke og minder. En tid med plads
til sang, klip og julelege. Vi samles med familien, hygger i stuerne med gaver, julebag og
julemad. Langt de fleste af os elsker den både
kraftige og lidt fede julemad, der dog til tider
kan give lidt problemer med maven - men
faktisk også i dit køkken.

Du må nemlig ikke komme det overskydende
fedt i køkkenvasken, da det kan tilstoppe
afløbet. Du kan putte det i skraldespanden,
men kan også sagtens få glæde af både dit
stegefedt og andefedt ved at lade det afkøle i
en tom mælkekarton sammen med blandede
nødder og frø - og så hænge det op i et træ til
fuglene i haven.

Ændringer i renovation mellem jul og nytår
For at nå de ekstra tømninger i december
starter vores renovatører deres runde tidligere
på morgenen i ugen op til jul.

Det er derfor vigtigt, du stiller din beholder
frem til tømning aftenen før – gældende for
både dagrenovation og genbrug.

Normal tømmedag:

Bliver tømt:

Fredag den 25. december

Tirsdag den 22. eller onsdag den 23. december

Fredag den 1. januar

Mandag den 4. eller tirsdag den 5. januar 2016

Tømninger i det nye år fortsætter med samme interval som i år. Er du i tvivl, kan du finde alle tømmedage
på toender-forsyning.dk/tømmedage eller via vores mobilapp.

Vi tester i Højer lige nu
information...
Lukkedage på genbrugspladserne
Alle vores genbrugspladser holder lukket i
helligedagene i julen den 24., 25., 26. december
samt 31. december og 1. januar.
Rømø udvider deres åbningstider til at gælde
tirsdag og onsdag den 29. og 30. december fra
kl. 10-17.

Igennem en årrække har vi løbende udskiftet vandmålere til elektroniske vandmålere
med fjernaflæsning. Udskiftningerne er endnu ikke helt afsluttet, men vi har nu påbegyndt næste fase, hvor vi dels måler signalstyrken fra de nye vandmålere og indsamler
forbrugsdata ved at køre langsomt forbi husstandene i udvalgte områder. Højer har fra
start været vores pilotprojekt, derfor vil vi være mere til stede i netop Højer i den
kommende periode for at kvalitetssikre datahjemtagningen. Vi tjekker simpelthen, i hvor
god grad målingerne kommer igennem til os, og hvor tæt antennerne skal placeres, for
at vi får de optimale måledata. Næste områder i projektet bliver Sæd, Møgeltønder og
Sølsted, hvor vi så vil være mere synlige i det daglige.
Du kan læse mere om vores pilotprojekt vedr. indsamling af data fra de nye vandmålere
på vores hjemmeside.

Gem dit glans og glimmer
Jule- og adventsgaver er også en fast tradition for mange familier, det betyder større
mængder af gavepapir og bånd i de fleste hjem. Det er vigtigt, du gemmer alt dit indpakningspapir og bånd i en klar affaldspose og afleverer det til brændbart affald på
genbrugspladsen. Der er nemlig alt for lidt papir i det, til at det kan gå til genanvendelse.
Du kan også gemme det og bruge det til at lave collager med eller simpelthen genanvende papiret til at pakke nye gaver ind med.

Gaver med patina
I vores genbrugsbutik i Løgumkloster finder du masser af ideer til ”gør-det-selv” gaver
eller ting, der med en kærlig hånd og lidt kreativitet kan laves om til en personlig gave
med patina og sjæl, kun fantasien sætter grænser. Vi juler i hele december og hjælper
dig med at finde dine julegaver. Du finder os på Industrivej 6a, 6240 Løgumkloster,
mandag-onsdag kl. 8-15.30, torsdag kl. 8-17, fredag kl. 8-12 og den første lørdag i
måneden kl. 9-12.
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Giv os dit krudt og kugler!
Nytårsskyts, der ikke er blevet fyret af, er farligt
affald. Derfor skal du enten gemme det, til
du igen må skyde det af, eller aflevere det på
genbrugspladsen til én af vores pladsmænd –
og ikke via miljøkassen. Rigtig godt nytår!

Aflæsningskort er på vej!
til jer, der skal indberette måleraflæsning til os.
Måleraflæsningen skal danne grundlag for
årsafregning af vand og spildevand. Du kan
enten indberette dine tal på ”min side” via
www.toender-forsyning.dk, via telefon eller ved
at indsende aflæsningskortet. Log-in oplysninger samt telefonnummer til servicetelefonen
fremgår af aflæsningskortet, du modtager i uge
51. Modtager vi ikke din aflæsning, foretager vi
aflæsningen af vandmåleren mod et gebyr på 300 kr.
Har du en elektronisk vandmåler skal du ikke
indberette.

Vores årsfolder for 2016 er på vej til din
postkasse, der kan du læse lidt om årets
gang samt vores planer for fremtiden.
Taksterne for 2016 ligger nu klar, du finder
de gældende satser for affald, vand og
spildevand på www.toender-forsyning.dk
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