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Har du store batterier - eller små?
Batterier er blevet en naturlig del af vores hverdag. De er
nærmest en selvfølge, en ting vi tager for givet, nogle gange
glemmer vi helt, hvor stor værdi de reelt skaber. Batterier
kommer i mange størrelser, men fælles for dem alle er, at de
skal sorteres, så vi både skåner miljøet og samtidig også kan
genbruge de værdifulde stoffer til at lave nye ting. Har du mon
tænkt over, at de genanvendelige ressourcer fra dine brugte
batterier fx bliver til asfalt og atletikbaner?

HVORDAN kommer jeg af med dem?

HVOR finder jeg batterier?

• Miljøkassen
Læg dem i den særlige batteriboks eller i en klar plastpose
og put det i kassen. Når miljøkassen er fuld, kan du kontakte
os på tlf. 88437500, så kommer vi forbi og bytter til en tom
kasse. Ordningen er frivillig og gratis, fordelen er, at du også
kan lægge dine skjulte batterier eller effekter med indbyggede batterier i kassen.

Batterier kan groft sagt opdeles i synlige batterier og skjulte
batterier. De synlige batterier er dem, vi selv putter i fx vores
lygter, kamera, legetøj og lommeregnere, og vi kan vælge at
bruge engangs- eller genopladelige batterier.
De skjulte engangsbatterier finder du typisk i armbåndsure,
høreapparater, legetøj og tøj med lys og lyd samt postkort
med lyd, hvorimod de genopladelige skjulte batterier ofte
sidder i din mobiltelefon, bærbar computer, mp3-afspiller,
el-tandbørste og værktøj.
Batterier findes også i en miljømærket variant (Svanemærkede)
med et mindre indhold af miljøskadelige stoffer, en garanteret
længere levetid og uden PVC eller andre klorholdige plasttyper
i emballagen. Du bør vælge den variant, hvis du vil tænke på
miljøet.

Det er faktisk ret nemt at komme af
med dine batterier. De små
batterier kan bortskaffes via:

• Genbrugspladsen
Medbring selv dine batterier på pladsen og aflever dem ved
”farligt affald”. Det gælder også småt elektronik med skjulte
batterier som fx mobiltelefoner og barbermaskiner. Er du i
tvivl, så spørg én af vores pladsmænd.
Vi sørger for at aflevere alle batterierne til den nationale
indsamlingsordning, og producenterne sikrer efterfølg
ende en miljømæssig korrekt behandling af dem!

Så er det nu - Betalingsfristen er d. 6. marts 2017!
I løbet af de næste uger vil du modtage din årsafregning fra os.
Modtager du ikke regningen på papir, kan den være tilmeldt pbs eller
mail, men den kan også ligge i din netbank som elektronisk indbetalingskort. Er betalingen ikke allerede tilmeldt pbs, kan du gøre det
via ”min side” – adgangskoderne står på din faktura. Husk at du skal
betale denne regning, automatisk træk sker først ved næste faktura.

”Min side”

Se dit vand/spildevandsforbrug
Se dine regninger
Tilmelde dine betalinger til pbs
Tilmelde dig til at modtage faktura på mail
Rette dine kontaktoplysninger

Undskyld vi graver!
2017 er godt i gang, det samme er udbedringer
og renoveringer i vores regnvandsbassiner og
ledningsnet.

Vi planlægger ledningsrenovering inden for drikkevand for at sikre tæthed og forhindre vandtab.
Der er planlagt følgende renoveringer
- alle i Løgumkloster:

Adgang til ”min side” finder du på www.toender-forsyning.dk
Brugernavn og kode finder du på fakturaer og måleraflæsningskort fra os.

Det er en knaldgod idé – men ikke vores
Nu er det helt slut på genbrugspladserne i Tønder. Uanset om du ønsker at sortere på
pladsen eller putte dit affald direkte i en container, må du fremover KUN bruge klare
sække eller åbne kasser. Sorte sække eller andet ugennemsigtigt emballage vil blive
afvist af vores folk.
Reglen med de klare plastsække er lovbestemt og har været gældende i hele Danmark siden
1. januar 2010. Med den nye opstramning i 2017 ønsker vi at sende et signal om, at der generelt
skal være øget fokus på sortering på genbrugspladerne. Det handler om dialog mellem dig og
vores medarbejdere, og med klare plastsække kan vi bedre guide dig, så vi undgår forkert affald
i containerne.

Tønder Forsyning

I sin helt egen liga kommer
bilbatterier. Vi modtager kun
bilbatterier på genbrugspladsen ved ”farligt affald”.

• Nyboder, Toftlund (er i gang)
• Engeriis, Agerskov
• Rørkærvej, Jejsing (ved renseanlægget)

”Min side” er din private side, hvor du kan:

Er du i tvivl, kan du altid
tage fat i én af vores medarbejdere, de er der for at
hjælpe.

Batterier er det rene guld, de
indeholder nemlig rige stoffer
som nikkel, cadmium og bly,
ressourcer der kan blive brugt
igen. Faktisk er det helt op til
halvdelen af batteriets vægt,
der udgør rene råstoffer til
genanvendelse. En gennemsnitlig dansk husstand afleverer 1,4 kg batterier årligt, det
bliver til ca. 800 g råvarer ved
en optimal genanvendelse. Vil
du vide mere om, hvad dine
batterier bliver til, kan du læse
meget mere på elretur.dk

Nogle af de regnvandsbassiner, som skal sikre, at regnvandsmængderne bliver forsinket,
inden vandet løber videre ud i vandløb eller
kloaksystem, skal oprenses. Her er tale om:

Er du tilmeldt både faktura på mail og pbs, vil betalingen ske
automatisk, og du vil få fakturaspecifikationen på mail.

•
•
•
•
•

HVORFOR er de så
værdifulde?

• P
 å låget af din genbrugsbeholder
Læg dem i en klar plastpose, så tager
skraldemanden dem med.

Affaldsbekendtgørelsens
§32 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen
skal sikre, at det alene er tilladt
for husholdningerne i kommunen
at aflevere emballeret affald på
genbrugspladser, hvis affaldet er
emballeret i klare plastsække.

•
•
•
•
•

Rådhusstræde
Elmealle
Nygade
Aaløkkevej
Svinget

•
•
•
•

Søndergade
Klostergade
Mellemgade (Syd)
Kirkealle

Inden for spildevand planlægger vi følgende
opgravning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Højer, undersøgelser
Bredebro, separering
Husum Ballum, separering
Fortsættelse af tryksat system i Tønder
Ellum, kloakering
Møgeltønder syd (Kogen), kloakering
Tornskov Nord, Løgumkloster, kloakering
Bønderby, Møgeltønder, kloakering

Alle berørte husstande vil modtage
direkte information via et brev, inden
vi går i gang. Du kan også følge med
på vores hjemmeside under afsnittet
”igangværende projekter”, her opdaterer vi løbende om de forskellige
projekter samt kontaktperson.

Pst…har du den?
Husk at hente vores App. Den giver
dig masser af fordele i hverdagen,
bl.a. kan du hente de næste fem
tømmedatoer ind i kalenderen på
din smartphone, og du modtager
også automatiske påmindelser.
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