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Glædelig jul
til alle
Få styr på dit gavepapir- og bånd
Jul er lig med god mad, hygge med familien og gaver i form
af både kalender- og adventsgaver samt julegaver. Vi beriger
hinanden mere og mere hvert år, og netop den sidste del af
gave-festen er vigtig at tage et nærmere kig på, hvis du vil tage
hensyn til miljøet. Gavepapir indeholder næsten ingen papir
og kan derfor ikke genbruges. Papiret må således ikke komme
i genbrugsbeholderen men skal i din dagrenovationsbeholder og
til forbrænding.
Saml alt dit gavepapir- og bånd juleaften og læg det i en stor klar
affaldspose. Derefter kan du enten lægge posen i din dagrenovationsbeholder eller stille den ved siden af beholderen, første gang
du får tømt lige efter jul dvs. sidste uge i december eller første uge
i januar. Så tager vores skraldemand posen med. Er vejret barskt
med rusk eller storm så læg en sten oven på posen, så den ikke
À\YHUY N'XNDQRJVnY OJHVHOYDWN¡UHSnJHQEUXJVSODGVHQ
her skal posen i containeren med brændbart affald.

Hvad laver hullet i jorden i Bredebro?

Anden varer længe
– genbrug fedtet!
Andesteg er en fast og traditionel spise hos
mange familier i julen. Vil du undgå tilstopSHGHDÀ¡ENDQGXJHQEUXJHVWHJHIHGWHW
fra anden eller gåsen ved at lave dine egne
fedtkugler med korn. Du kan også fylde det
varme fedt i en halv kokosskal eller kvart
mælkekarton med nødder og korn til glæde
for fuglene i haven. Du skal blot lave to huller
og hænge herlighederne op i et træ.
Husk at fedt aldrig må komme i vasken
HOOHUGLWDÀ¡E/DYIHGWNXJOHUHOOHUN¡OL
stedet fedtet ned i en mælkekarton og
læg det i din beholder til dagrenovation.

information...

Undrer du dig også over, hvad det er for et hul,
der er gravet på marken langs Brede Å ved rundkørslen i Bredebro? Så er du ikke den eneste.
Her er tale om en såkaldt risleeng.

Genbrugspladserne holder
lukket til jul og nytår

I forbindelse med separering af den gamle bydel i Bredebro har vi været i gang med grave en
risleeng. Formålet men risleengen er at rense og
IRUVLQNHWDJRJRYHUÀDGHYDQGLQGHQGHWOHGHVXGL
Brede Å eller nedsiver i arealet. I sommerhalvåret,
hvor vandstanden er lav i Brede Å, vil der ikke stå
vand i risleengen som nu. I den periode er der
masser af plads til vand fra de skybrud, vi typisk
oplever i sommerperioden. Jordvolden midt i bassinet har til formål at beskytte en vigtig gasledning
LMRUGHQ9LPDQJOHUNXQOLGW¿QLVKDUEHMGHUVDPW
græssåning. Det udfører vi til foråret, når vandstanden i åen er faldet igen og græsset kan spire
og gro.

Alle genbrugspladserne holder lukket
24., 25., og 26. december
31. december
1. januar 2018.

Ændrede tømmedage mellem jul og nytår

Vores vagttelefon er dog åben for
akutte problemer.

Kommer du i tvivl henover julen, kan du
altid tjekke vores lukke- og åbningstider på
App’en og på hjemmesiden.

Vi holder også jul
Tønder Forsynings administration og
telefonomstilling holder lukket mellem
jul og nytår i hele uge 52. Tirsdag den
2. januar er vi tilbage og klar til at tage
imod henvendelser.

Ved tilstoppede kloakker eller lignende
kan du ringe til tlf. 51 17 91 00
Vi har ændrede tømmedage i forbindelse med jul og nytår, det gælder både for
dagrenovation- og genbrugsbeholderen.

Får du problemer med vandforsyningen
og får du drikkevand fra Tønder
Forsyning, kan du kontakte os på
tlf. 51 17 91 02.

NORMAL TØMMEDAG:

BLIVER I STEDET TØMT:

1. juledag den 25. december - NYT

torsdag den 21. eller fredag den 22. december

2. juledag den 26. december

onsdag den 27., torsdag den 28. eller
fredag den 29. december

1. januar 2018

tirsdag den 2. eller onsdag den 3. januar

Pga. de ændrede dage påbegynder vores
renovatører tømningerne lidt tidligere end
normalt. Derfor kan det være en god idé
at sætte beholderen frem aftenen før.
Husk også at rydde sne og salte, så
skraldemanden kan stå fast og at belyse
hele adgangsvejen til din beholder.

HUSK

Vand

N
IO
AT en
KE OV sækkved
ÆR EN affastldilles .
en
på
LM GR
ag
RO DA bindesSækkenngsd navn,
.
NT A
et
mni
med
KO STR lmærk. sæk)på tø
et
pr
ren
ærk .
ntro kg.
EK
lm ift
aine
e ko 15
ntro rskr
Hel aks. cont
e kounde
(m n af
fyld
side
ud to og
k at e, da
Husress
ad

Nav

Dat

d
Spildevan

2018

o:

n:
:
se
:
es
by
. og
stnr
Po

Und

ersk

rift

Tønder Forsyning

I denne uge
modtager du
årsfolder
2018!

Affald

Adr

S
I FOKU og
rent
o gør

Vi renser
pen
os i kam
Hjælp det
mod van
rvice
kundese
Bedre døgnet rundt
le
he
-

Kom godt ind i det nye år!
Får du ikke skudt alt dit nytårskrudt af, kan
du enten vælge at gemme det til næste år
HOOHUDÀHYHUHGHWWLOpQDIYRUHVSODGVP QG
på en af genbrugspladserne. Husk at selv
godkendt nytårsskyts er farligt affald, så
må det ikke komme i miljøkassen.
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TAKSTER

Find taksterne for 2018
på vores hjemmeside
www.tonder-forsyning.dk

Så er det sidste chance for at stemme
Valget af forbrugerrepræsentanter til
bestyrelsen for Tønder Vand og Tønder
Spildevand nærmer sig sin sidste fase,
stemmeperioden slutter på fredag
den 15. december, så du kan nå det endnu!
Læs mere om valget, kandidaterne og tilgå
stemmesiden fra www.toender-forsyning/valg.
Det tager kun et par minutter.
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