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Vær velkommen herrens år
Vi håber, du har nydt juledagene og er kommet
godt ind i det nye år. I år var nytårsaften smuk
og klar, nytårsskyts kunne skimtes på lang afstand
i stort set hele fyrværkeriperioden fra den 27.
december til nytårsdag 1. januar. Nåede du ikke
at afskyde alt dit skyts, kan du sagtens opbeva-

re op til 5 kg godkendt fyrværkeri derhjemme
et tørt og sikkert sted. Du kan også bortskaffe
overskydende godkendt fyrværkeri på din genbrugsplads, tag en snak med din pladsmand,
dit skyts skal nemlig behandles som farligt
affald og må ikke bortskaffes via miljøkassen.

Vi er store i skraldet
Har du også benyttet fridagene mellem jul og
nytår til at rydde lidt op i gemmerne derhjemme?
Rigtigt mange er blevet beriget med nye brugsting i julen og sidder derfor med ekstra funktionsdygtige ting. Vi henter gerne dine ”gamle”

ting, så vi på den måde kan tilbyde dem som
direkte genbrug og måske ligefrem give dine
ting nyt liv. Vores serviceordning ”Storskrald”
tilbyder afhentning på din bopæl, ring til os på
8843 7500 og spørg efter ”Storskrald”.

Træd ikke vande!
Sker der ændringer i din husstand, vil der automatisk også ske ændringer i dit vandforbrug.
Derfor er det en god ide at give os besked
herom. Det vil hjælpe os med at sende den

mest korrekte aconto-opkrævning for forbruget
i 2016. Husk også at give os besked hvis du
sælger dit hus.

Undersøgelser og separering af kloak
i Arrild og Bredebro
I 2015 har Tønder Forsyning på vegne af Tønder Kommune foretaget en række undersøgelser i Arrild og den østlige del af Bredebro og afholdt borgermøde i Bredebro med henblik
på at optimere udledning af spildevand og fremtidssikre kloakering. På vores hjemmeside kan du læse alle detaljer om undersøgelserne og separering af kloak i både Arrild
og Bredebro, ligesom du også kan finde informationer om kloakarbejder på egen grund i
de to byer - og få indblik i et helt nyt tilbud om at modtage kr. 11.000 for at beholde dit
tagvand på egen grund i Arrild og Bredebro. Vi bringer her de vigtigste overskrifter, du
finder desuden en detaljeret skrivelse om projektet på www.toender-forsyning.dk

Undersøgelser og separering af kloak i Arrild
Tønder Forsyning har i 2015 kontrolleret private ejendomme for fejlkoblet tagvand på
spildvand samt indsivning af grundvand i private kloak-stik. De husejere, som har haft fejl
i kloakforhold, har allerede modtaget et brev fra os. Har du ikke modtaget et brev, er der
således ikke konstateret fejl på din ejendom. Status er p.t., at vores rådgiver Niras A/S
er ved at være færdige med projekteringen. Alle involverede husejere vil inden for kort
tid modtage en skitse med placering, selve opgaven udbydes i januar 2016.

Undersøgelser og separering af kloak i Bredebro
I foråret afholdt vi borgermøde om separering af kloak, det er nu besluttet, at det kommer
til at omhandle gaderne Industrivej, Nygade, Skomagergade, Storegade, Jernbanegade,
Lagervej, Stationsvej, Brogade, Kirkegade, Munketoft og det meste af Søndergade.
Danmarksgade, Østervang, Gemmet, Grønagervej, Toften og Vænget er ikke omfattet af
projektet i denne omgang.
De dele af Bredebro, der ikke er omfattet af projektet, har fået kontrolleret den private
ejendom for fejlkoblet tagvand på spildevand samt indsivning af grundvand i private
kloakstik. Har du endnu ikke modtaget et brev, kan du godt forudsætte, at der ikke er
konstateret fejl på din ejendom.

Kloakarbejder på egen grund i Arrild og Bredebro
For begge separeringsprojekter gælder det, at Tønder Forsyning graver to nye kloakstik
frem til skelgrænse på din matrikel, og den nye fremtidige regnvandsledning kobles på
dit eksisterende kloakstik. Ved siden af sætter vi en ny skelbrønd til spildevand, hvor I
selv skal sørge for tilkobling til jeres spildevandskloak. Vælger I at genbruge gamle kloakledninger, anbefaler vi, at I laver nye kloakledninger til fremtidig spildevandskloak for
at undgå fejl eller indsivning af grundvand i den nye spildevandsledning.

Tønder Forsyning

information...
Få 11.000 kr. for dit tagvand!
Som noget nyt tilbyder vi de involverede ejendomme i Arrild og Bredebro kr. 11.000, hvis blot
du håndterer dit tag- og overfladevand på egen
grund fremover. Det gælder også for ejendomme på Danmarksgade, Østervand, Gemmet,
Grønagervej og Toften i Bredebro. Så gør du
noget godt for miljøet ved at holde tagvandet på
egen grund.

Genbrug er guld
Vores populære genbrugsbutik i Løgumkloster har
åbent alle hverdage og 1. lørdag i hver måned.
Du finder den på adressen:
Industrivej 6a, 6240 Løgumkloster.
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Mandag-onsdag

kl. 8.00 – 15.30

Torsdag

kl. 8.00 – 17.00

Fredag

kl. 8.00 – 12.00

1. lørdag i hver måned

kl. 9.00 – 12.00

Nye tider – nye tømmedatoer
Er du i tvivl om, hvornår skraldemanden
kommer og tømmer din affaldsbeholder, kan du altid finde tømmedatoerne på vores hjemmeside. www.toender-forsyning.dk under affald - privat.

Er du med på noderne?
Med vores app ved hånden kan du altid finde de
nye tømmedatoer og endda synkronisere dem
med din kalender på mobilen. Du
kan også hurtigt tjekke på farten,
om genbrugspladsen er åben. Det
tager kun få sekunder at hente den
ned til din smartphone, den er gratis og fås til både iPhone, Android
eller Windows phone.

Håndværkervej 4 · DK-6261 Bredebro · Tlf. 88 43 75 00 · www.toender-forsyning.dk

