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Der er forår
i luften…
De første spæde forårstegn har vist deres ansigt,
sanglærken kan høres fra trætoppen, og i mange
haver er den første eftermiddagskaffe blevet nydt
på terrassen i forårssolens skær. Efter en lang vinter længes vi efter lys og grøn vækst i naturen.
Vi vil ud i haven og gør os samtidig tanker omkring
bl.a. forkultivering og indretning af vores yndlingskroge i haven.
Foråret er for mange også lig med oprydning i haven.
Buske og roser skal beskæres, staudebede og urtehave gøres klar – og mange haveejere går også til
NDPSPRGSO QHQVRJKDYHÀLVHUQHVPRVRJXNUXGW

En have uden kemikalier
Hvert år bliver der brugt 30 tons gift i de danske
haver, og det risikerer både at ramme hele havens
økosystemer og at ende i vores grundvand. Men du
kan sagtens holde have og nå langt bare ved hjælp
af knofedt. Lug dit ukrudt væk med håndkraft eller
damp eller brænd det væk. Fjern ukrudtet ved
hjælp af hakkejern allerede inden, det når at kaste
frø, og brug en stiv kost til at fjerne unge ukrudtsVSLUHURJPRVPHOOHPÀLVHUQH+DYHQVNDOY UHHW
fristed - for alle små som store. Ved helt at undgå
kemikalier, kan du også være sikker på, at havens
gæster, børn, hunde, kaniner og vilde dyr ikke
kommer i kontakt med sprøjtegiftene.

Må vi præsentere vores regnvandsbassiner?

information...

I dag passer og vedligeholder vi i alt 26 regnvandsEDVVLQHUIRUGHOWJHRJUD¿VNLKHOH7¡QGHU.RPPXQH
Det er tekniske anlæg, der har til formål at forsinke regnvandet inden det løber til det, vi kalder
recipienten - i daglig tale et vandløb, en å eller
en sø. Selve regnvandsbassinerne anlægges som
kunstige lavvandede søer, derfor er det slet ikke
sikkert, du opfatter det som et teknisk anlæg, men
derimod som en naturværdi til glæde for alle.
Regnvandsbassinerne modtager kun vand fra beI VWHGHDUHDOHUVRPKXVWDJHRJDQGUHRYHUÀDGHU
og er derfor en vigtig del af kloaksystemet, når der
allerede er spildevandssepareret. Det enkelte bassin
afhjælper nemlig overbelastning af kloakledningerne og eventuelle følgeoversvømmelser i situationer med kraftig regnskyl. Vores vandløb er
følsomme overfor variationer i vandmængderne,
derfor har miljømyndighederne fastlagt, at de ikke
må tilføres regnvand i for store mængder og hastighed. Det handler om at beskytte både naturen og
vandløbene, her hjælper bassinerne med at lægge
regnvandet på lager, indtil der igen er plads i vandløbene.

Sommertid betyder søndagsåbent
på genbrugspladserne
Genbrugspladserne har igen åbent om søndagen
igennem hele perioden med sommertid. Dog
med undtagelse af helligdage.
Husk vores app...

Bassinerne har også en rensende effekt, da de tilbageholder partikler, der naturligt følger med regnvandet. De organiske materialer som blade, sand
og jord bundfælles i bassinet og bliver til slam. Det
er således kun det ”rensede” regnvand, der løber
YLGHUHXGLUHFLSLHQWHQ7LOJHQJ OGVNDOEDVVLQHUQH
efter behov oprenses for det slam der bundfældet
for, at sikre funktionen af bassinet.

Der er mange fordele ved
at benytte vores app. Du
får løbende nyheder tilsendt
og kan hente de næste fem
tømmedage ind i din kalender.
Det tager få minutter at hente
den – og den er gratis.

Nye datoer for
tømning i påsken!

Vores genbrugspladser
holder lukket!

Grenpladserne
har døgnåbent

Falder din tømmedag for dagrenovation- og/eller
genbrugsbeholder på én af helligdagene i påsken,
À\WWHVW¡PQLQJHQWLOHQDQGHQGDJ'HUYLOY UH
ekstra travlt i dagene omkring påske, derfor står
vi tidligt op for at kunne nå alle tømninger. Vi starter med at tømme kl. 5.00 om morgenen, så det
er en god idé at køre din beholder ud til tømning
aftenen før.

På alle helligdage samt 1. maj og Grundlovsdag holder
vores genbrugspladser lukket. Det betyder, at genbrugsSODGVHUQHL+¡OOHVNRY6N UE N/¡JXPNORVWHURJ7¡QGHU
har lukket i dagene:

Har du grenaffald i form af afklippede grene og
afskær fra buske eller rødder, blade, græs og
mos så kør forbi én af vores grenpladser. Bare
husk at frasortere store sten, plastik og urtepotter.

Ændrede tømmedage i påsken:
Normal tømmedag:

Tømmes:

Skærtorsdag den 13. april

mandag den 10. eller
tirsdag den 11. eller
onsdag den 12. april

Langfredag den 14. april

2. påskedag den 17. april

mandag den 10. eller
tirsdag den 11. eller
onsdag den 12. april
tirsdag den 18. eller
onsdag den 19. april
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Alle pladser har åbent som de plejer
lørdag den 15. april kl. 9-16.
HUSK – vi tager kun imod klare
sække!
Scan koden og læs mere om åbningstiderne og genbrugspladserne.
Rømø holder EKSTRA åbent i påsken
På Rømø gentager vi succesen fra de sidste år og holder
åbent i det meste af påsken.
Langfredag. . . . . . . . . . . . . . . . . den 14. april kl. 10-17
Lørdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . den 15. april kl. 9-16
Søndag/Påskedag . . . . . . . . . . . . den 16. april kl. 9-14

Agerskov

Vellerupvej 50,
6534 Agerskov

Arrild

Skærbækvej 23,
7RIWOXQG

Ballum

Ballum Hede 10, Ballum,
6261 Bredebro

Bredebro

Abterpvej 19,
6261 Bredebro

Branderup

Branderup Bygade 42A,
6534 Branderup

Højer

Østermarkvej 22,
6280 Højer

Visby

Høybergvej 18B, Visby,
6261 Bredebro

Rømø

Havnebyvej 114,
6792 Rømø
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