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Plast som en ressource
I dag bliver kun 14 procent af al plastikemballage indsamlet til genbrug, og en del heraf går endda til
spilde. Til sammenligning er genbrugsprocenten på papir oppe på 48 procent, mens den for jern og
stål ligger imellem 70 og 90 procent globalt. En ny international rapport konkluderer,
at næsten en tredjedel af al indpakning og emballage lavet af plastik ender i
naturen, hvor det belaster økosystemerne mange år ud i fremtiden.
Når affald smides i naturen, er det til gene for både økosystemerne og dyrene, der risikerer at dø
ved enten at spise plasten eller blive fanget i det. Visse ting tager mere end 1000 år om at
blive nedbrudt i naturen, og nogle af de mest anvendte plastting som plastikposer
og plastikÀasker tager henholdsvis 400 og 00 år om at blive nedbrudt.
Det betaler sig!
)or hvert kilo plastik, der genbruges, skåner vi miljøet for 1, kg &22.
Ved produktion af helt nye plastting er forbruget af råolie stort, men
det kan faktisk reduceres med omkring 40 procent ved at genbruge
gammelt plast. Genanvendelse af ét ton plast svarer alene til en besparelse på et års energiforbrug af to mennesker eller vandforbrug af én
person i to måneder. Den genanvendte plast bruges bl.a. til at producere
nye plastÀasker, affaldsposer, soveposefyld, Àeecetrøjer samt møbler,
isolering og legetøj.

Kend din plast
– og værdien af den
Du kan gøre rigtigt meget og være
med til at gøre en forskel alene ved
at sortere og aÀevere al din bløde og
hårde plast, enten til genanvendelse
så det kan blive til nye varer eller til
energiudnyttelse gennem forbrænding.
I Tønder Kommune kan du som
borger bortskaffe rent plastfolie og
plastdunke til genanvendelse via den
todelte genbrugsbeholder eller ved
at aÀevere det på én af de fem genbrugspladser.

Blød plast:

Hård plast:

Til genanvendelse: Plastbæreposer,
emballageplast fra fx nye møbler og tøj.

Til genanvendelse: PlastÀasker og plastdunke, som man
enten har drukket af eller som indeholder forskellige typer
af sæbemidler. +erunder vandÀasker, sodavandsÀasker
og Àasker til shampoo, Àydende tøjsæbe og skyllemiddel.
Større dele som plasthavemøbler, plastkasser, spande og
baljer.

Til forbrænding: Plastfolie, der har
været i berøring med madvarer - f.eks.
rugbrødsposer, pålægsfolie, frugtemballage m.m., skal i beholderen til
dagrenovation.

Storskrald hitter!

information...

For blot en måned siden åbnede vi dørene til vores nye genbrugsbutik i Tønder. I den forbindelse vil vi gerne sige tak til alle de
borgere, der har støttet op omkring projektet og har lagt vejen
forbi butikken. Vi samler stadig ind til butikken, så gemmer du på
guld, glemte ting eller blot effekter, du ikke længere gør brug af
– på loftet, i bryggerset eller børneværelset - kigger vi gerne forbi
og henter det hele.
Kontakt os på 8843 7500, en SERVICE der ikke koster ekstra.

Nye åbningstider
Vores butik er blevet lidt blæst bagover af de mange besøgende og
glade kunder. Derfor har vi besluttet at bruge alle mandage på at
klargøre og fylde butikken op med nye lækre ting. Det betyder også
nye åbningstider, da vi fremadrettet holder lukket om mandagen.
Åbningstider:
Mandag
Tirsdag-fredag
1. lørdag i måneden

Lukket
10-17.30
10-16.00

Til forbrænding: PlastÀasker og dunke, der ikke kan skylles
rene pga. madrester som f.eks. ketchup, remoulade, honning
og salatdressing, skal i beholderen til dagrenovation.

Byt til en ren beholder
Ring eller send en mail, så kigger vi forbi og
bytter din affaldsbeholder til en ren for kun
192 kr. Så slipper du selv for at vaske den.

App’en skaber værdi
Rigtigt mange borgere har allerede haft glæde
af vores app, der både indeholder de sidste
nyheder og samtidig giver dig mulighed for at
lægge de næste fem tømmedatoer ind i din
mobilkalender. Skynd dig at hente den før
din nabo – den er gratis at downloade til
din smartphone og fås både til iPhone,
Android eller Windows phone.

Du ¿nder butikken på
Hartmannsvej 1, 6270 Tønder
Telefon 5117 9130
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