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FÅ STYR PÅ
VANDET!
Lige om lidt møder vi sommervarmen, en
periode hvor rigtigt mange fylder badebassinet i haven og vander bedene og urtehaven ekstra meget i de mere tørre perioder.
Vand er for mange af os en selvfølge,
noget vi tager for givet som en naturlig del
af vores hverdag. Men vand kan godt blive
en bekostelig affære og en ubehagelig
overraskelse på vandregningen i tilfælde
af, at forbruget løber løbsk.
Hold øje
Der er stor forskel på, hvor meget vand en
IDPLOLHEUXJHU0HQHQJRGWRPPHO¿QJHUregel er, at en voksen bruger ca. 50 kubikmeter om året, mens et barn typisk bruger
det halve. Prøv at regne din families
forbrug ud og sammenlign tallet med det
faktiske forbrug, så kan du se om familien
ligger over eller under gennemsnitsforbruget. Holder du løbende øje med vandforbruget, kan du hurtigere spotte eventuelle
uregelmæssigheder foranlediget af enten
lækage eller utætheder.

Grill med stil!

Vi lytter til jer

Med sommeren følger lune aftener på terrassen med familie og venner og en lang grillsæson. Griller du med kul, briketter eller over
bål, er det vigtigt, du følger en række gode
UnGVnYLXQGJnUÀ\YHDVNHRJSOXGVHOLJEUDQG
i enten din affaldsbeholder, renovationsbilen,
containeren eller endnu værre beholderen
ved affaldsøen. De nedgravede beholdere på
affaldsøerne er nemlig dyre at udskifte, og
brand i en beholder er også til gene for de
¡YULJHEUXJHUHGDGHVNDODÀHYHUHGHUHV
affald længere væk ved næste affaldsø.

I den sidste tid har vi haft tre rundvisninger af bl.a. ældresagen fra lokalområdet på vores adresse i Bredebro.
Det har resulteret i en masse konstruktiv feedback og heriblandt især
HQRSIRUGULQJWLOÀHUHLQIRUPDWLRQHU
omkring de nye genbrugsbeholdere samt hvilket affald, der må
komme i samme.

Sådan gør du
Saml al din aske i grillen, på bålstedet eller i
en metalspand, gør det vådt og lad det køle
helt ned. Kom derefter asken i en plastpose og bind for den, inden du putter den
i affaldsbeholderen. Eller du kan vælge at
samle asken i en klar plastpose og køre det til
genbrugspladsen.

ALARMSERVICE HJÆLPER DIG
)UDMDQXDULnUKDUGHÀHVWHDIYRUHVYDQGNXQGHUPHGHOHNWURQLVNH
vandmålere kunnet følge deres vandforbrug på vores kundeportal.
'HIMHUQDÀ VWHPnOHUHHUNREOHWSnHWLWV\VWHPGHUUHJLVWUHUHUVW¡UUH
ændringer i vandforbruget. Det være sig enten et brud og/eller lækage. Sker det, vil du automatisk få en sms med besked om problemet
samt en anbefaling til, hvad du skal gøre. Modtager du en alarm, er det
dit eget ansvar at lukke for vandet ved hovedhanen eller ved stophanen eller kontakte relevante fagpersoner som f.eks. en vvs-installatør.
Alarm ved brug at store mængder vand
En alarm for brud kan godt udløses, hvis du inden for kort tid har brugt
store mængder af vand i forbindelse med f.eks. fyldning af et badebassin eller havevanding.
Er du tilmeldt?
Følg med på ”Min side”, så du hele tiden er ajour med dit forbrug.
Det er også her, du skal opdatere dine kontaktoplysninger om mobilnummer og/eller din mailadresse. Ellers kan du ikke modtage besked
fra AlarmService ved et brud eller lækage. Ordningen skal ses om en
hjælp i hverdagen, det er stadig dit eget ansvar at holde øje med din
families vandforbrug.

Derfor har vi indrykket en
ekstra annonce på næste side,
hvor du kan læse lidt mere uddybende omkring, hvad der nu
må komme i genbrugsbeholderen. Vi takker for besøgene.
Er I en gruppe, der kunne
have interesse i at få
en rundvisning, er I
meget velkomne til
at kontakte os.

information...

Ændringer i tømmedage
Har din dagrenovations- og /eller genbrugsEHKROGHUW¡PPHGDJSnHQKHOOLJGDJÀ\WWHV
tømningen til en anden dag. Da der tømmes
allerede fra kl. 5 i dagene omkring helligdagene,
kan det være en god idé at køre din beholder ud
aftenen før.
Normal tømmedag:

Tømmes:

2. Pinsedag
den 21. maj

Tirsdag den 22. eller
onsdag den 23. maj

Der er ingen ændringer i forbindelse med
Grundlovsdag.

Lukkedage på genbrugspladserne
Genbrugspladserne har lukket alle helligdage
og Grundlovsdag.
Lukkedage:
• Pinsedag, søndag den 20. maj
• 2. Pinsedag, mandag den 21. maj
• Grundlovsdag, tirsdag den 5. juni
Husk kun klare sække på genbrugspladserne.

Rømø genbrugsplads 24-7
I juni starter en helt ny
forsøgsordning på Rømø
genbrugsplads. Det betyder, at pladsen bliver åben
døgnet rundt alle ugens
dage. For at få adgang til
pladsen 24-7, skal man
være tilmeldt ordningen.
Genbrugspladsen vil kun være bemandet inden for åbningstiderne – resten af
døgnet er pladsen ubemandet. I tidsrummet uden
EHPDQGLQJNDQGXDÀHYHUHDOOHDIIDOGVW\SHUXQG
tagen farligt affald, elektronik affald og genbrugsting. Grenpladsen vil dog fortsat være døgnåbent
for alle og har som sådan ikke noget med forsøgsordningen 24-7 på selve genbrugspladsen at gøre.

Tønder Forsyning

Hvordan bliver jeg tilmeldt?
Ordningen hedder 24-7 og forventes at starte op
den 25. juni, men du kan allerede nu tilmelde dig.
Gå ind på vores hjemmeside, udfyld skemaet og
indsend det, det tager kun et par minutter.
I forbindelse med tilmeldingen skal du oplyse både
mobilnummer og nummerplade. Det er vores måde
at holde styr på de tilmeldte, ligesom pladsen også
vil være videoovervåget døgnet rundt.
Du kan læse mere om ansøgning og tilmeldingsordning på vores hjemmeside.

Du kan læse mere om åbningstiderne og
genbrugspladserne på Appen.
Kun haveaffald
+DUGXNXQKDYHDIIDOGNDQGXDÀHYHUHGHWSn
én af vores grenpladser, der har døgnåbent alle
dage. Her kan du komme af med grenaffald,
rødder, blade, græs og mos. Følg sorteringen
på grenpladserne, så vi i fællesskab kan bevare
pladserne åbne og til glæde for alle.

Husk Appen!
Bliv automatisk mindet om tømmedatoer, læs nyheder og se åbningstider direkte på din mobil.
Hent Appen og vær
et skridt foran. Med
den ved hånden, kan
du hele tiden have de
næste tømmedatoer i
din kalender.
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OBS: Kom du ikke af med din gamle
JHQEUXJVEHKROGHUNDQGXHQWHQDÀHYHUH
den på én af vores fem genbrugspladser
eller ringe til os og aftale afhentning.
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PAPIR & PAP

Øl- og sodavandsdåser (dryptørre)
Metaldåser fra fx majs og tomater
Gryder og stegepander
Alubakker og stanniol og de små holdere
fra fyrfadslys (ting lavet af aluminium)

· Papemballage fra madvarer og andre
mindre papkasser
· Papkassen fra øl og sodavand
· Papir og kuverter
· Aviser og reklamer

NEJ TAK til skarpe genstande som
fx knive og barberblade.

BLØD PLAST
· Plastfolie fra indpakning af større effekter (uden pap)
· Plastbæreposer

GLAS
ā *
 ODVÀDVNHUKYRUGHUKDUY UHWI[VRGDvand, øl og vin
· Glas, hvor der har været fx syltetøj,
rødbeder eller sild i
· Drikkeglas

NEJ TAK til plastfolie pakket
uden om pap.
TEKSTILER I POSER

NEJ TAK til vinduesglas, ildfaste fade og
porcelæn.
HÅRD PLAST
ā 3ODVWÀDVNHUIUDGULNEDUWLQGKROG
ā 3
 ODVWÀDVNHURJGXQNHIUDVKDPSRR
vaske- og skyllemiddel
· Alt plast du kan tromme på fx frugtbakker, slikbøtten, marmeladespanden
· Kommer du kødbakker i, så skal de
være 100% rene
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NEJ TAKWLONHWFKXSSODVWÀDVNHUHOOHUSODVW
ÀDVNHUPHGOLJQHQGHLQGKROGGDGHUDOWLG
vil være en rest, uanset hvor meget
du skyller den.

Win Win
– den nye tekstilindsamling en succes
Vi er nogle af de første i Danmark,
der søsætter en ordning med
indsamling af kasserede tekstiler.
Og hvilken start! Allerede fra dag
1 var der poser med tekstiler i de
nye genbrugsbeholdere, og midt
i april blev der sammenlagt kørt
4,5 tons tekstiler fra indsamling
via genbrugspladserne og den nye
genbrugsbeholder til genanvendelse.
Det synes vi, er en fantastisk god
start på en helt ny indsamling. Især
taget i betragtning, at det først var
fra den 23. april, at alle havde den
nye genbrugsbeholder. Derfor deler
vi store roser ud til jer alle!

· Kasseret tøj
· Duge, håndklæder, gardiner
· Andre tekstiler der kan være i posen
NEJ TAK til tekstiler med fyld af skum
eller fjer, bamser eller tæpper med en
bagside af skum eller gummi. Løst tøj eller
tøj i andre poser.

Blip Blåt
– og gud hvor går det godt

Vi håber naturligvis, at den massive
opbakning fortsætter, så vi undgår,
at genanvendelige tekstiler kommer
i forbrændingen. Det er nemlig både
Win for naturen - og Win for genanvendelse.
Flere poser?
Er du løbet tør for plastposer til tekstilindsamlingen? Så hent en ny rulle
på genbrugspladsen, bare spørg personalet, de hjælper dig gerne. Du kan
også altid kigge forbi os på adressen,
Håndværkervej 4 i Bredebro og få en
ny rulle plastposer.
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HUSK!
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Skal være rent og tørt inden det samles i
plastposerne til tekstiler. For at sikre den
bedste genanvendelse skal alt lægges i de
specielle plastposer, som er udleveret af
os. Husk at binde posen inden den kommer i beholderen sammen med avisdelen.

Meningerne om vores nye blå låg
har været mange. Men faktisk går
det rigtigt godt for vores nye låg!
Det blå låg gør det nemlig let for
både dig og din nabo at se forskel
på de to beholdere, så vi undgår
madaffald i beholderen. Bare én
genbrugsbeholder med madaffald eller andet snasket affald kan
ødelægge store mængder af de
genanvendelige materialer og give
problemer i den efterfølgende
sortering.
Husk – at der er skiltet på begge
sider af låget, så du hurtigt kan se,
hvad der må komme i beholderen
og i hvilke rum.
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HAR DU STYR PÅ DIN SORTERING?

