Tønder Forsyning · Affald · Vand · Spildevand

UNDGÅ PLASTIK
I HVERDAGEN
Plastik har i mange år været en naturlig del af vores
hverdag. Men det er også gået hen og blevet et
verdensproblem. Især plastikposer, som de fleste af
os bruger i forbindelse med de daglige indkøb, er en
miljømæssig synder. Poserne fremstilles primært af
råolie, det gør dem svære at nedbryde i naturen. Og
netop store mængder af især plastikposer ender i
naturen som svært-nedbrydeligt og til skade for dyrene.
På verdensplan ser vi nu flere tiltag, der på den lange
bane skal være med til at mindske brugen af plastik.
I Frankrig forbød man allerede 1. juli sidste år al salg
og udlevering af engangsplastikposer i alle franske
butikker og supermarkeder. Og fra 2020 forbyder
Frankrig salg af engangsservice som plastikgafler- og
knive samt tallerkner. Herhjemme annoncerede Lidl i
sommer, at de nu begynder at udfase plastikposen til
fordel for FSC-certificerede papirposer og muleposer i
økologisk bomuld.

Brug beholdere af plastik eller glas til opbevaring
af dine madrester, pålæg og grøntsager i stedet for
fryseposer i plastik. Bøtter kan vaskes og genbruges,
og er de lufttætte, holder maden sig også længere,
og du undgår madspild. Flere og flere supermarkeder
har nu også kompostbare poser til både køl, frys og
opbevaring ved stuetemperatur. Bruger du dem, sparer
du naturen og miljøet for de traditionelle fryseposer af
plastik. Du kan kende poserne ved, at de ikke er helt
så gennemsigtige som almindelige fryseposer, til gengæld kan du skrive på dem, lige hvor du ønsker - også
med kuglepen.

Du skal blot huske at køle maden ned før brug af de
kompostbare poser, da de netop begynder deres nedbrydning og smelter ved blot 40 grader.

Hvad kan du gøre?

PLASTIKPOSERNE SKAL I
GENBRUGSBEHOLDEREN!

Gør det til en vane altid at have
en genbrugelig indkøbspose eller
mulepose i stof eller papir med,
når du foretager dine daglige indkøb. Eller endnu bedre, brug de lange
mørke aftener i vintertiden til at kreere
din egen mulepose eller shopping bag.
Genbrug et par gamle jeans eller din yndlingsbeklædning, sy og fortæl din helt egen
personlige historie gennem posen. Eller design
en mulepose som julegave til en, du har kær.

Har du ikke mulighed for at genbruge
dine plastikindkøbsposer, kan du aflevere
dem i den to-delte genbrugsbeholder
til genanvendelse sammen
med aviserne!

BRUG SPANDEN – OG IKKE DIT TOILET!
Er du klar over, hvad du må skylle ud i dit
toilet? Det er rimelig enkelt, og bruger du
dit toilet efter hensigten, kan det ikke gå
galt. Du bør kun
skylle følgende ud i toilettet:

Også uanset hvad der står skrevet på emballagen. Kommer de ved en fejl i toilettet, kan de lave ravage i kloakken, både ved at dine kloakrør stopper til og ved at sætte
sig fast i de pumper, der skal føre spildevandet videre til
renseanlægget.

• Afføring
• Urin
• Toiletpapir

Gør det nemt for alle i familien og placer
en skraldespand ved siden af toilettet.
Du kan læse mere om, hvad du ikke må
smide i toilettet på Bolius.dk

Alt andet fra din færd på toilettet skal smides i skraldespanden. Både vatpinde, hår, vatrondeller, bleer, vaskeklude, hygiejnebind, tamponer og vådservietter.

– Scan QR-koden og kom direkte
til siden!

Sådan bortskaffer du din aske

Vinteren og den mørke tid nærmer sig, og det er
tid til hygge foran pejsen eller brændeovnen.
Du kan bortskaffe din aske på to måder:
• Lægge asken i din dagrenovation
• Køre den på genbrugspladsen
Fælles for begge løsninger er, at asken skal være
helt kold og våd, så undgår du flyveaske og at
der går ild i beholderen eller containeren.
Skal asken i din dagrenovationsbeholder, så skal
asken også samles i en pose og bindes tæt. Så
er vi sikker på at skraldemanden ikke får asken i
hovedet!
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SKAL VI HAVE
FORBRUGERVALG?
Fristen for tilmelding som kandidat til
forbrugervalg er nu ovre, sidste chance
var den 10. november.
Mandag den 27. november offentliggør
vi, om der er kommet nok kandidater
til gennemførelse af et valg.
Afholdes der valg, vil du kunne se en
præsentation af de opstillede kandidater
og læse mere om, hvem og hvordan
du afgiver din stemme her:
www.toender-forsyning.dk/valg
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Hjælp din
skraldemand
Gør det nemt og
sikkert for din
skraldemand og
sørg for belysning
på hele adgangsvejen.
Husk også at salte
ved morgenfrost,
så han kan stå fast
og tømme behold
eren sikkert.
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