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Når himlen åbner sig
Sommeren har taget sit indtog, de lune vinde
vejer, dermed er vi også på vej ind i den periode,
hvor risikoen for nedbør og skybrud i større
mængder topper. De kraftige regnskyl indtræder
typisk sidst i juli og først i august, men det er faktisk allerede nu, du bør
sikre boligen, nu hvor vejret stadig er mildt. Er du husejer, så sørg for at
aÀøb, riste og tagrender er renset og dermed ikke tilstoppet.
Du har selv ansvaret for at forebygge vandskader.
I henhold til vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg skal Tønder Forsyning kun
sikre, at du som grundejer kan aÀede spildevand fra stueplan.
Kontakt dit forsikringsselskab for at høre hvordan du er stillet, hvis du ved uheld får regnvand
eller spildevand i din kælder.

Vand i kælderen – nej tak!
Er du husejer med kælder, så skal du selv sikre din kælder mod oversvømmelse
fra kloakken. Du kan relativt let forhindre vand i kælderen ved at etablere en
pumpebrønd eller en højvandslukker. En pumpebrønd opsamler spildevandet fra
gulvaÀøbet og derefter pumpes det ud til kloakken. Højvandslukker fungerer som
sluse og forhindrer at regnvandet løber baglæns under særlig kraftig regn.
Bliv klogere
Bolius.dk har samlet en række gode råd til dig som boligejer, så du
kan sikre dig i god tid. Der kan du også se en lille ¿lm om, hvordan
du renser og reparerer dine tagrender, og hvordan du undgår fugt i
din kælder. Du kan også ¿nde nyttig viden på Klimatilpasning.dk
Når skaden er sket
Er skaden sket, så skal du kontakte dit forsikringsselskab, der vil oplyse om dine
muligheder for at få rengjort din kælder og eventuel erstatte de ting, der har
taget skade. Det er vigtigt, du ikke får vand på huden i din færden rundt i en
oversvømmet kælder, da der kan være smittefarligt kloakvand i det.

Sommervarme og affald

information...

Sommervarmen er hård ved madrester og kan give ildelugtende affaldsbeholdere og problemer med bananÀuer, spyÀuer og maddiker. Lugten kommer fra forrådnelse af madrester,
grøntsager, kød og ¿sk som følge af de høje temperaturer.
Er dit affald ikke godt nok emballeret, vil Àuerne lægge æg, og
der vil komme larver i beholderen. Du kan sagtens gøre noget
selv for at undgå lugtgener og maddiker i din affaldsbeholder.
 Dryp madresterne godt af, det er duften, der tiltrækker Àuer
• Luk skraldeposen, så den er helt tæt og undgå at
overfylde den
• Undgå at posen går i stykker ved at lægge den
forsigtigt i beholderen

Vores genbrugsbutik i Løgumkloster er lukket,
men vi vil stadig gerne have dit storskrald til
direkte genbrug. Har du ting, du ikke bruger
mere, vil vi meget gerne komme forbi og hente
det, så andre kan få glæde af det.
Ring til os på 8843 7500, så kigger
forbi og henter dit storskrald.
Du kan også få byttet din miljøkasse,
begge dele er en gratis service.

• Placer beholderen et skyggefuldt sted og hold låget
helt lukket

Giv din beholder en sommerrengøring

Får styr på sommerens aske

Det kan være en god idé at spule din beholder
med en haveslange, læg den ned, så du nemmere kan rengøre alle ¿re sider. Vi tilbyder også
at bytte din affaldsbeholder for blot 192 kr.
Send os en mail eller giv os et kald, så kommer
vi forbi din matrikel og bytter til en ren.

Aske fra både brændeovne og sommerens
grillaktiviteter skal gøres våd og lægges i en
lukket pose, inden du bortskaffer det. På den
måde undgår du både, at asken ligger og
ulmer og måske antænder dit affald – og at
din skraldemand får aske i hovedet.
Du kan bortskaffe din aske både i dagrenovation
og på vores genbrugsplads.

Tønder Forsyning

Vi er næsten klar!
Vi arbejder på højtryk med at blive færdig med
den nye genbrugsbutik i Tønder, men vi bliver
desværre ikke klar til at åbne den 22. juni.
Åbningen er blevet udskudt til efter
sommerferien.

Styr på tømmedagene?
Vores app giver dig mulighed for at hente de næste
fem tømmedatoer ind i din
kalender på mobiltelefonen.
Samtidig modtager du også
påmindelser, så du kan køre
beholderen frem i god tid.
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