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Har du
styr på
vandet?

Mange familier har ringe kendskab til husstandens
vandforbrug. Men der er rigtig mange grunde til at
holde øje med vandmåleren med jævnlige mellemrum.
Dels vil du hurtigt kunne opdage eventuelle uregelmæs
sigheder i forbruget, svingninger som ikke altid kan
forklares eller spores, da det kan stamme fra lækager,
utætte rør eller en vandhane, der løber. Dernæst und
går du også ubehagelige overraskelser, når du modtag
er regningen og den årlige opgørelse af forbruget.
Vand er en underlig størrelse, noget vi tager for givet
og som altid er lige ved hånden. Men med lidt mere
viden og fakta bliver vand pludselig langt mere interes
sant. Både på den korte og den lange bane.

•	I gennemsnit bruger en voksen ca. 50 kubikmeter
vand om året, et barn bruger ca. det halve
•	Løber dit toilet lidt, kan det være usynligt. Men du
skyller måske tusindvis af kroner ud i afløbet om året
•	Prøv at lukke for alle haner og hold øje med vandmåleren. Bevæger tælleren sig, så har du en utæthed

Blødt vand og god økonomi!
Opsamler du dit regnvand, sparer du både på vand
budgettet og gør blomsterne glade. Du undgår nemlig
at skulle vande med kalkholdigt vand fra haveslangen.
Du kan opsamle regnvandet i en regnvandstønde eller
en palletank – eller alternativt et regnvandsanlæg med
nedgravet tank.
Der er rigtigt mange steder, du og din familie kan spare
på vandet. Læs mere og få gode råd på hjemmesiden
eller ved at scanne QR-koden:

•	Du har selv ansvaret for din stikledning fra hoved
ledning i vejen til dit hus
•	Det er kun vandmåleren, der tilhører os eller det
private vandværk. Resten af installationerne er
dine og dit ansvar
•	Aflæs din måler med jævne mellemrum og skriv det
ind i et skema. Det giver overblik

Skift dæksel og spar penge…
Har du en ejendom med hustank som enten en sep
tik- eller bundfældningstank, skal du læse med her.
Så er du nemlig med i vores tømningsordning og kan
med fordel spare penge på den lange bane ved blot
at skifte til et lettere dæksel.
Tømningsordningen er indført for at minimere for
urening af naturen. Tankene tømmes mindst en gang
årligt, vi sikrer dermed, at spildevandet og slammet
bliver bortskaffet korrekt. Men selve tømningen kan
blive en bekostelig affære, hvis du har et tungt dæksel.
Dit dæksel bør maksimalt veje 30 kg jf. arbejdstilsy
nets regler, og du betaler ekstra for løft af dæksler
over 50 kg. Har du et dæksel over 100 kg skal det
være fjernet, inden slamsugerbilen kommer. Kan
tømningen ikke foretages pga. et for tungt dæksel
eller en ikke fremkommelig tilkørselsvej, bliver du
opkrævet for en forgæves kørsel. Skifter du dit dæk
sel, er du altid sikker på at få tømt, og du undgår
tillæg for håndtering af tunge dæksler.

information...

Hvor meget handler det om?
En almindelig tømning eller forgæves kørsel koster
420 kr, og en tømning på opsamlingstur koster 770 kr.
Selve tillægget for håndtering af tunge dæksler er taks
eret til 317 kr. – så en investering i et letvægtsdæksel,
der koster fra ca. 500 kr op til 1400 kr. afhængig af
størrelse, kan hurtigt være hentet hjem.
Fakta om tømningerne
•	Tankene tømmes mindst en gang årligt, du bliver
informeret via sms eller et postkort
•	Kører vi forgæves, modtager du automatisk sms
om ny tømmedag
•	Der køres ikke automatisk opsamlingstur på Rømø
•	Tømningerne foretages af Simon Moos A/S, du
finder flere informationer samt en vægtberegner på
deres hjemmeside
Dækselberegner, der omsætter
størrelsen til en vægt, hvis du har
en betondæksel!

Ændrede tømme- og lukkedage i
helligdagene
Dagrenovation:
Falder din tømmedag af din dagrenovation- og/eller
genbrugsbeholder på en helligdag, flyttes den auto
matisk til én af de to dage i nedenstående skema.
Normal tømmedag

Tømmes

Bededag

onsdag den 10. eller

den 12. maj

torsdag den 11. maj

Kr. Himmelfartsdag

onsdag den 24. eller

den 25. maj

fredag den 26. maj

2. Pinsedag

tirsdag den 6. eller

den 5. juni

onsdag den 7. juni

Vi elsker
klare sække!

Skal din miljøkasse tømmes?

Undgå
flyveaske og ild

Kør din beholder ud til vejen aftenen før, vores
renovatører starter nemlig allerede kl. 5.00 om
morgenen i ugerne med helligdage.

Du er velkommen på vores
genbrugspladser med både
haveaffald og emballeret
affald, så længe du opbevarer
det i løs tilstand på din trailer,
i klare sække eller åbne
kasser. Det er nemlig vigtigt,
at vores medarbejdere kan
spotte eventuelt forkert
affald, inden det kommer i
containeren eller tømmes ved
haveaffald.

Ring til os eller send en mail, så
kigger vi forbi og bytter til en tom
kasse. Du kan også sagtens tage
den med, næste gang du besøger
genbrugspladsen. Vi ses!

Grillsæsonen er snart over os
– det samme er forårsrengøring i
pejsen. Men vidste du, at aske og
andet støvende affald altid skal
gøres vådt og koldt og samles i en
lukket pose? På den måde sikrer
du, at der ikke ligger gløder og
ulmer og kan udvikle sig til åben
ild i enten affaldsbeholderen eller
renovationsbilen.

Alle vores genbrugspladser har lukket på helligdage.
Til gengæld kan du komme af med dit haveaffald på
en grenplads alle dage – hele døgnet rundt.

Vores folk er på pladsen
og vil gerne vejlede
og hjælpe, så er du
i tvivl, kan du altid
spørge. Husk at
sorte sække med
affald bliver afvist
på pladsen.

Vi hjælper dig med at huske…
Med vores app er du hele tiden
ajour med dine tømmedage.
Du henter dem
nemlig bare ned
i din kalender,
så du hele tiden
har de næste 5
tømmedatoer.
Du får en påmindelse aftenen før
via din kalender.

Det samme gælder, hvis du vælger
at aflevere asken på genbrugsplads
en eller benytter dig af de nedgrav
ede affaldsløsninger. Det kan også
være en god ide at samle asken
i en metalspand, indtil du er helt
sikker på at den er kold.

Genbrugspladserne

Lukkedage:
Bededag

fredag den 12. maj

Kr. Himmelfartsdag

torsdag den 25. maj

Pinsedag

søndag den 4. juni

2. Pinsedag

mandag den 5. juni

Skal du kun af med haveaffald, kan du vælge
at benytte én af vores grenpladser.
Pladserne har døgnåbent og tager imod
grenaffald, rødder, blade, græs og
mos. Du skal blot huske at følge
sorteringsvejledningen på pladsen,
så vi kan beholde dem åbne til
glæde for alle.
Læs mere om vores grenpladser
ved at scanne QR-koden:
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