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Ta’ dit affald i hånden
I Danmark har vi et velfungerende system til bortskaffelse
af det daglige affald. Vi tar’ hånd om vores affald.
Med omtanke - og med øje for miljøet på den lange bane.
Hver eneste dag året rundt kildesorterer vi danskere vores
affald, så vi som samfund bedst udnytter råstofferne og
genbruger mest muligt. Vi har faktisk ét af de bedste
affaldssystemer i verden. Og det skal vi gerne blive
ved med at kunne bryste os af.

Affaldskværne

NEJ TAK!

I Tønder Kommune er det ikke tilladt at benytte affaldskværne i forbindelse med
køkkenvasken. Kommunen har sagt nej til brugen af de populære kværne, da de
er med til at lede mere organisk materiale i kloakken og dermed både kan give
problemer med processerne på renseanlægget og øget aflejring i kloaksystemet.
Helt konkret giver en affaldskværn mulighed for at bortskaffe ikke organiske
materialer som plastik, små dåser, glas og stanniol, uvedkommende ting, som
ikke bør havne i renseanlæggene og spildevandsslammet eller senere i naturen
og vandområderne.
En affaldskværn strider mod den generelle stillingtagen til kildesortering og
genbrug. Vi har nemlig allerede et meget velfungerende system til netop sortering
af affald. Brugen af en affaldskværn kræver også et væsentligt højere vandforbrug, ligesom en stigning af uvedkommende effekter kan medføre øget indhold af
tungmetaller og andre stoffer i spildevandsslammet. Det giver problemer med at
overholde grænseværdierne når slammet anvendes som gødning på vores
landbrugsjord.

Derfor siger vi NEJ tak!

Tømmeordning – få direkte og hurtig besked via SMS
Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlige kloak, er
omfattet af Tønder Forsynings tømningsordning for
septik- og bundfældningstanke. Tømningsordningen er
lavet for at sikre, at bundfældningstankene fungerer
optimalt og samtidig er med til at minimere forurening
af naturen, og tømningen foretages af vores tilknyttede
entreprenør. Vi vil gerne sikre, at du får besked direkte
og i god tid om, hvornår vi kommer og tømmer. Det
gør vi enten via postkort eller ved at sende en sms.
Sidstnævnte er den mest hensigtsmæssige og billige
løsning, derfor vil vi gene opfordre dig
til at tilmelde dig ordningen.

information...
Ændrede tømmedatoer
for genbrug og
dagrenovation
I forbindelse med Bededag og Kr. Himmelfart
ændrer vi tømmedatoer.
Normal tømmedag

Ny tømmedag

Bededag den 22. april	onsdag den 20. april
eller
torsdag den 21. april

Besøg vores hjemmeside og tilmeld
dit mobilnummer, så minder vi dig
om tømningen via sms.

Kr. Himmelfartsdag
den 5. maj		
		

Genbrugspladserne holder helligdagslukket
Vores genbrugspladser holder altid lukket på helligdage, derfor
vil det ikke være muligt at besøge dem fredag den 22. april,
søndag den 1. maj og torsdag den 5. maj. Til gengæld har vores
grenpladser åben alle dage, så du kan komme af med dit haveaffald og grenafklip. Du skal blot følge sorteringen på pladserne, så vi stadig kan holde dem
pæne og sikre adgang for alle. Du kan læse mere om åbningstiderne for genbrugspladserne
og se listen over grenpladser på toender-forsyning.dk

onsdag den 4. maj
eller
fredag den 6. maj

Husk at stille beholderen ud aftenen før, vores
skraldemænd starter nemlig ud lidt tidligere
om morgenen, så de kan nå de mange ekstra
beholdere.

Har du storskrald og effekter til genbrug?
Ring til os på 8843 7500, hvis du gerne vil
have, at vi kommer forbi og henter dit storskrald eller bytter din miljøkasse til en tom. Det
er en gratis service fra vores side.

Genbrugsbutikken i Løgumkloster lukker
Efter 23 år på samme adresse lukker genbrugsbutikken i Løgumkloster den 4. maj. Men det er gudskelov kun
for en kort periode, for allerede i løbet af juni åbner vi dørene til en ny og større butik i Tønder, hvor det samme
erfarne personale igen vil stå klar. På den sidste åbningsdag den 4. maj, kan du besøge os i tidsrummet 8-12.
Følg med i Digeposten og på toender-forsyning.dk, hvor vi snart løfter sløret for den nye butik.

Tønder Forsyning

Har du styr på
tømmedatoerne?
Ellers kan du nemt få det med
vores App, der kan du nemlig
hente de næste fem tømme
datoer direkte ind i din private
kalender på mobilen. Og bedst af alt – du får
også en påmindelse før selve tømmedagen.
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