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Ny genbrugsbutik
– Tønder 2nd Hand Shop
I tæt samarbejde mellem nøglespillerne Tønder Forsyning, Tønder Kommune og
Handicap Tønder har vi etableret en social økonomisk virksomhed, hvor vi både
gerne vil hjælpe dem, der står på kanten af arbejdsmarkedet med et givende og
meningsfyldt arbejde og samtidig sætte mere fokus på direkte genbrug og
værdien af samme. Det nye sted er åben for alle, hvad enten du har lyst til at
shoppe lidt genbrug, besøge den nye café og nyde en kop kaffe og hjemmebagt
kage eller gerne vil have et nærmere indblik i vores værksteder for både fysisk
og psykisk handicappede.
Retro, vintage og café
Den nye genbrugsbutik ”Tønder 2nd Hand Shop” rummer træværksted med
design og produktion af brugskunst og retro-ting samt direkte salg af indleverede
effekter lige fra brugskunst, møbler og køkkengrej til malerier, tøj, bøger og fodtøj. Butikken sælger også produktion fra Handicap Tønder som glaskunst, smykker m.m. Endelig vil stedet også rumme en hyggelig café med tilhørende salg af
både kaffe, the og kage. Stedet er åben for alle og er en vigtig brik i vores søgen
efter at involvere de fysisk og psykisk handicappede socialt med både lokalt
besøgende og turister. Conny, Herdis og Helle glæder sig til at tage imod nye
besøgende og gense tidligere kunder fra Løgumkloster.

(r dX stor i skraldet"
Rigtigt mange gemmer på gamle og ofte glemte ting
i garagen, udhuset eller på loftet. Ting, som andre
sagtens kan få glæde af igennem direkte genbrug.
Vores nye genbrugsbutik i Tønder har stor glæde af
at modtage gamle ting, som enten sælges direkte,
sættes i stand eller genopstår i nye klæder.

Vi har åbent mandag-fredag 10-17.30 og 1. lørdag hver måned 10-14.
DX ¿nder os Så Hartmannsvej 1, 6270 Tønder.

Separatkloakering i Bredebro er forsinket
Separatkloakeringen i Bredebro skulle oprindeligt være sat i gang her i 2016.
0en vi har haft udfordringer med at ¿nde et egnet areal til det regnvandsbassin, der skal sikre, at regnvandets hastighed forsinkes og bliver renset,
inden det løber ud i Brede Å. En nødvendig faktor, som vores rådgiver i
dialog med Tønder Kommunes miljøafdeling arbejder på højtryk for at ¿nde
en løsning på. Når den nye løsning er fundet, skal der udarbejdes tillæg til
Tønder Kommunes Spildevandsplan, et forløb der tager minimum 6 måneder.
Det betyder desværre, at vi tidligst kan gå i gang med at grave nye kloakledninger i jorden i 2017.
Vi er kede af forsinkelsen og de gener, det evt. har givet husejerne i det
berørte område. Det er fortsat de samme gader, der bliver omfattet af
separeringsprojektet: Nygade, Skomagergade, Storegade, Industrivej,
Brogade, det meste af Søndergade, Kirkegade, Munketoften,
Jernbanegade, Lagervej og Stationsvej.

Nu kommer den!

Dyt dyt ± skal vi byt¶"
Sommervarmen kan være hård ved din affaldsbeholder og give afskyelige lugte og sværme af
bananÀuer, spyÀuer og maddiker. Som en service tilbyder vi at bytte din affaldsbeholder til
en ren for kun 192 kr. Du skal bare ringe eller
sende en mail, så kommer vi forbi din matrikel
og bytter til en ny.
Er din beholder ren, kan du forebygge problemerne i varmen ved at følge en række simple råd:
- Dryp madaffaldet godt af, da væsken både
lugter og tiltrækker Àuer
- Luk skraldeposen helt til, så den er tæt
- 8ndgå at overfylde posen, hellere Àere
mindre fyldte end få helt fyldte
- Læg posen forsigtigt i beholderen, så der
ikke går hul på den
- Placer affaldsbeholderen i skygge og hold
låget lukket
- Giv din beholder en jævnlig rengøring.

2. aconto oSkrævning er Så vej Xd til dig med betalingsfrist den 5. seStember
± og dX vil modtage den Så én af følgende måder
På papir til manuel betaling

gebyr på 50 kr.

Sammen med din månedlige pbs-oversigt

gratis

På mail til manuel betaling eller som bilag til pbs-betaling

gratis

Som elektronisk indbetalingskort i din netbank

gratis

Som en service kan du se alle dine fakturaer samlet på vores hjemmeside under min side. Du skal blot
bruge log-in oplysningerne fra din faktura eller logge ind med din private NemID. Første gang du logger ind
med din NemID, skal du dog benytte dine almindelige log-in oplysninger.

Tønder Forsyning

Har dX styr Så dagene"
Med vores app ved hånden har du altid styr på
tømmedagene. Du kan nemlig hente de næste
fem tømmedage ind i kalenderen på din
mobiltelefon og samtidig modtage påmindelser om tømmedatoerne. Efter de fem tømninger - skal du hente på ny i
appen. DX ¿nder vores aSS
lige her
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