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Du skal have ny genbrugsbeholder.
Derfor kommer vi snart og henter din gamle beholder og bytter
den til en ny. Ombytningen starter den 29. januar og kører 12 uger
frem til april 2018. Vi klarer det hele for dig, du skal blot sørge
for at stille den gamle genbrugsbeholder frem til tømning.
Sådan gør du
Din gamle genbrugsbeholder tømmes som vanligt, frem til udskiftningen sker. Når
det er din tur, påsætter renovatøren en seddel på din beholder med besked om, at du
skal lade den stå fremme – også selvom den er tømt. Inden for nogle dage udskifter
virksomheden Joca beholderen. Det er vigtigt, du lader beholderen stå fremme i
perioden, indtil den er byttet med en ny genbrugsbeholder. Så snart du har modtaget
den nye beholder, kan du tage den i brug. Du kan kende den nye på det blå låg og de nye
affaldspiktogrammer.

Hvorfor bytter vi?
Den gamle genbrugsbeholder er gået ud af produktion. Derfor udskifter vi samtlige
beholdere til en ny og mere praktisk model med nye skillevægge. Den nye beholder
tømmes fremadrettet i én – og ikke to arbejdsgange som nu, det betyder færre skader
på beholderne og hurtigere tømning.

Et byt’ med mange fordele
I den nye genbrugsbeholder er der mere plads til aviser, pap og
plastfolie. Skillevæggen er vendt og ﬂyttet i forhold til den
gamle beholder. Som noget nyt kan du nu også lægge
kasserede tekstiler i rummet samen med pap og papir
til genanvendelse. Poserne der skal benyttes, får du
sammen med den nye beholder. Ellers er der ingen
ændringer i sorteringen udover pladsfordelingen.
Rummet til venstre er til metal, glas og hård
plast, og rummet til højre til pap, papir og plastfolie.
Læs mere om ombytningen af beholderen på:
toender-forsyning.dk
Du vil modtage en kort SMS-besked om udskiftningen ugen før den ﬁnder sted, via vores
SMS-service. SMS-servicen benyttes ellers
kun til fx vandbrud. Alle mobiltelefoner er
automatisk tilmeldt, undtagen taletidsnummer,
hemmeligt nummer og erhvervsmobilnummer.

Vi kommer stadig
på samme tid!
Der sker ingen ændringer med
tømmeintervallet eller tømmedatoer,
de fortsætter uændret i 2018!

Tønder Forsyning
Tønder Forsyning A/S
Håndværkervej 4
6261 Bredebro
Tlf. 88 43 75 00
www.toender-forsyning.dk

Hent vores App
www.toender-forsyning.dk
eller skan koden til højre

Hold øje med
det blå låg!
Din nye genbrugsbeholder
er monteret med et blåt
låg, så du nemmere
kan kende forskel på
dagrenovationsbeholderen
og genbrugsbeholderen.
Samtidig vil der være påtrykt
de nye piktogrammer, der
er udviklet i et fællesskab
mellem kommuner
og affaldsselskaber.
Piktogrammerne er på
låget både udvendig og
indvendig, så du hele tiden
kan orientere dig undervejs
i din sortering.

