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Kommer sol
– kommer varme!

Er din fryser stået af?

Sommeren har for alvor meldt sin ankomst, vi er fri
af nattefrost og går ind i en ny periode med mere lys,
varme og oceaner af tid på terrassen og i haven med
familien. Med varmen følger også det dejlige havearbejde, og også en række udfordringer i hverdagen omkring
håndtering af fødevarer og affald.

Har du været uheldig med strømsvigt eller en fryser, der ikke
har kunnet klare varmen, er der hjælp at hente på flere fronter.
Især om sommeren kan det være rart med hurtig hjælp, da
fødevarerne ofte allerede er optøet og/eller fordærvet, når først
du opdager problemet.

Vi griller mere om sommeren, det betyder også nye
forbrugsmønstre, hvor det kan være godt at have en
række gode råd med på hånden.

Om sommeren:
Emballerer det optøede affald og fyld det i stærke plastposer,
som lukkes godt. Kom de lukkede poser i din dagrenovationsbeholder og ring efter en ekstra tømning. Ring gerne inden
kl. 12 og tømningen sker senest næste dag og koster 81 kr.

Undgå plastik i naturen
For mange have- og terrasseejere er sommeren årstiden, hvor
man planter om i krukker og i drivhuset, så vi igen kan nyde de
farverige sommerblomster og vækster. Du kan sagtens køre dit grønne
affald, dvs. plantedele med eller uden jord, til aflevering på en af grenpladserne eller på en genbrugsplads. Det vigtigste er, at du husker at fjerne alle plastpotter og andet plast og tømmer plastsækkene
helt. Det grønne affald kører vi til neddeling og kompostering, derfor skal vi gerne undgå alt plast i
affaldet, så der ikke kommer plast i naturen.

Kom igennem sommeren uden lugtgener!
Sommervarmen kan være hård ved din affaldsbeholder og fremkalde
afskyelige lugte og give problemer med bananfluer, spyfluer og
maddiker. Med blot få enkle og gode råd kan du let forebygge, så
du nemmere kommer igennem den lune periode.
Inden du lægger dit affald i affaldsbeholderen:
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•	Dryp madaffaldet godt af og luk skraldeposen helt til,
så den er tæt. Væske lugter og tiltrækker fluer
•	Undgå at overfylde posen. Hellere flere mindre poser
end overfyldte poser
•	Læg posen forsigtigt i beholderen fremfor at smide den,
så undgår du, den går i stykker

•	Slagteaffald fra ex. hjemmeslagtning skal emballeres i stærke og tætte
poser, inden du lægger det i affaldsbeholderen.

TIPS I VARMEN!
• Stil affaldsbeholderen i skyggen og hold låget lukket
• Rengør din affaldsbeholder med vand ved at lægge den ned og spule den med haveslangen.

Grill med hovedet

Om vinteren:
Emballerer affaldet i poser og læg det i en sæk – dog max 15 kg.
Bind et kontrolmærke på sækken og stil den ved siden af din
dagrenovationsbeholder, så tager skraldemanden det med ved
næste tømning.
OBS! Kontrolmærker var
med i den folder, vi sendte
ud i december 2016.
Du kan også købe dem
for 35 kr. stykket ved
at kontakte os på
tlf. 8843 7500 eller på
mail@toender-forsyning.dk
Som husejer kan du trygt
benytte begge løsninger
– også hvis du skal i gang
med en større oprydning
eller har holdt fest og
har større mængder
af madaffald. Både den
ekstra tømning og evt.
køb af kontrolmærker
sker automatisk på næste
afregning.
Er din beholder for lille til,
at problemet kan løses
med ekstra tømning eller
sække, eller er du tilknyttet en affaldsø med din
dagrenovation, så kontakt
os, så vi kan hjælpe dig
med en løsning.
Du træffer os på
tlf. 88 43 75 00.

information...

Det er højsæson for grill, og griller du med kul, briketter eller over bål,
bør du følge et par enkle råd. I fællesskab undgår vi så både flyveaske
og pludselig brand i affaldsbeholderen, renovationsbilen, containeren
eller beholderen ved affaldsøen.

2nd Hand Shop og nye åbningstider

Aske skal som udgangspunkt altid være både kold og våd, inden du
begynder at rydde op. Læg det i en lukket pose og bind en knude.

Nye åbningstider:

ASKEN SKAL VÆRE BÅDE KOLD OG VÅD!
De nedgravede beholdere på vores affaldsøer er dyre at udskifte. Brand
i en beholder er derfor både til gene for alle øvrige brugere, da de skal
bortskaffe deres affald ved den næste affaldsø, og et dyrt bekendtskab.
Er du tilknyttet en affaldsø, er det derfor vigtigt, du er helt sikker på, at
asken er både kold og våd. En anden løsning kan også være at samle
asken i en metalspand og efterfølgende køre det på genbrugspladsen
samlet i en klar lukket plastpose.

Tønder Forsyning

Vi fortsætter succesen, så du og din familie kan
lægge vejen forbi og gøre et godt køb!

Mandag-fredag............................. 10.00-16.30
1. lørdag i måneden...................... 10.00-16.00
Butikken holder lukket torsdag den 15. juni!
Følg os på facebook
– eller kig forbi på Hartmannsvej 1, 6270 Tønder.

Har du styr på tømningerne?
Hent vores app og få styr på
de næste fem tømninger.
Datoerne kan hentes ind i din
kalender, og du får en påmindelse,
så du kan køre din affaldsbehold
er frem i tide.
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