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Vi skal skilles...
I genbrugsbeholderen sorteres pap, papir, plastfolie, aviser og reklamer i
samme rum. Efter du har sorteret affaldet, kører skraldemændene affaldet på sorteringsanlægget, hvor det atter bliver sorteret for at sikre
korrekt bortskaffelse.
Derfor er det ekstremt vigtigt, at plastfolie og pap bliver skilt ad,
inden det kommer i genbrugsbeholderen. Sorteringsanlægget kan nemlig ikke adskille disse to. Især på sodavand- og øl rammer skal plastikket
hives af, inden det bliver smidt ud i samme rum. Det samme gælder for
reklamer og blade der er pakket ind i plastfolie, de skal skilles ad.
Nej tak til pizzabakker og andet beskidt pap
Når pap og plastfolie bortskaffes, er det nødvendigt for sorteringen,
at det ikke er vådt eller beskidt. Det betyder at mælke- og juicekartoner
samt kødpakker og poser fra brød, ikke hører til i genbrugsbeholderen,
det skal til dagrenovation. Specielt pizzabakker skal i dagrenovation,
da de indeholder madrester og fedt. Det indsamlede pap indgår i
produktionen af nyt emballagepap og æggebakker.

Renovering af trykledning i Tønder – Hvor?
Spildevandet kan ikke løbe væk af sig selv, derfor har vi pumpestationer rundt omkring i byen, der via
trykledninger leder vandet til renseanlægget på Hartmannsvej. Trykledningerne er ved at være opslidte,
og fungerer ikke længere optimalt. Derfor er vi nu gået i gang med at renoverer hele systemet.
De nye rør bliver lagt ned fra Plantagevej over Hjejlen ud til Vestre Omfartsvej, hvor ledningerne vil følge
vejen på vest siden. I svinget før Dyrhus bores rørene under vejen med retning mod renseanlægget.
5enoveringen vil ikke volde gener for tra¿kken og beboer i oPrådet.
Vi fører trykledningerne uden om byen, så der opnås en mere direkte vej til renseanlægget.

9æk Ped den sorte sæk
Vi ønsker at bevæge os mod en endnu bedre
sortering på genbrugspladserne. Derfor vil det
fra d. 1 januar 2017 ikke længere være muligt
at aÀevere dit affald, hvis det be¿nder sig i
sorte sække.
Fra årsskiftet må du, når det er nødvendigt
– kun komme med affald i klare og gennemsigtige plastsække eller affald i åbne kasser.
Tiltaget gør det muligt for os at give endnu
bedre vejledning, om hvordan det medbragte
affald sorteres korrekt. Affald der be¿nder
sig i sorte sække, vil derfor blive afvist ved
indgangen.

Er du klar til vinterbesøg?
Vi har bevæget os ind i de mørke vintermåneder, og derfor er det vigtigt at du
tænker på den skraldemand der henter dit affald. Er du tilmeldt vores afhentningsordning, skal du om vinteren være ekstra opmærksom på følgende:
• at adgangsvejen er oplyst
• at der er saltet, så skraldemanden kan stå fast
• at vejen er ryddet for sne
• at beholderne er helt fri for sne
Så er du sikker på at dine beholdere bliver tømt.

Hvad gør du af asken?
Her i vinterhalvåret er brændeovnen og pejsen med til at skabe ekstra hygge i hjemmet. Når Àammerne så er slukket, kan asken lægges
i din dagrenovationsbeholder eller aÀeveres på genbrugspladsen.
Vælger du at bortskaffe asken i din dagrenovationsbeholder, samles
asken i en pose. Det er vigtigt at du gør asken våd (uanset hvor den
aÀeveres , så der ikke opstår brand. Posen skal bindes godt til, så
skraldemanden ikke får asken i hovedet ved afhentning.
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Gør huset klar til sne og frost
Nætterne bliver koldere og koldere, og frosten
lurer lige om hjørnet. For at beskytte dit hus
mod kulden skal du sørge for følgende:
• luk for dine udendørs vandhaner, så undgår
du frostskader med vandskader som følge.
Lukning af vandhanerne foregår som regel
indenfor i huset, efterfølgende skal vandhanerne tømmes for vand.
• benytter du ikke dit sommerhus om vinteren, skal du lukke helt for vandet, hvis
du også slukker for varmen. Husk at åbne
vandhanerne indenfor så der ikke opstår
vandskader.

Hold dig opdateret Ped vores app
Rigtig mange af jer har haft glæde af vores
app, hvor I kan ¿nde informationer og nyheder. Her er det også muligt at hente de 5 næste tømmedatoer ned på telefonens kalender.
Hent den i din app store så ved du altid hvad
der foregår.
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