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Foråret har endelig meldt sin ankomst.
Dagene bliver længere og længere, og
de første spæde vækster i haven pibler
nu frem fra den bare jord. Efter en lang,
mørk og ustadig vinter higer vi efter lyset,
fuglenes kvidren og færden i naturen. Vi går i
haven for at rydde op efter vinteren og forberede
jorden til varmens komme. Det betyder beskæring af
buske og roser, men også klargøring af både staude
bede og urtehave er nogle af forårets gøremål
for mange haveejere.
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Nu kommer lyset
En giftfri have
Vi bruger hvert år 30 tons gift i de danske haver, det kan i værste fald ramme
hele havens økosystemer og ende i vores grundvand. Arbejdet i haven behøv
er ikke være en sur pligt, med meget få og enkle gode råd kan du sagtens
holde have og nå rigtigt langt bare ved hjælp af knofedt – og uden brug af
kemikalier. Vær tidligt ude og lug dit ukrudt med håndkraft, allerede inden det
når at kaste frø, eller damp eller brænd det væk. Har du spirer, ukrudt eller
mos mellem fliserne, kan du med fordel bruge en stiv kost til at fjerne det.
Haven er vores åndehul, et fristed for både store og små. En oase for hele
familien, havens øvrige gæster, husdyr og vilde dyr, det skal vi gerne bevare
mange år frem i tiden - uden kontakt til sprøjtegifte.
Kom af med dit affald
Du kan altid komme af med dit haveaffald på én af de døgnåbne grenpladser.
Har du andet affald, kan du planlægge en tur forbi genbrugspladsen inden for
de givne åbningstider.
Husk, at der både er ændringer i tømmedage for din dagrenovations- og/eller
genbrugsbeholder i forbindelse med helligdagene, ligesom genbrugspladserne
har lukket på alle helligdage.

Ændrede tømmedage og åbningstider i helligdagene
Dagrenovation
Har din dagrenovations- og/eller genbrugsbeholder tømmedag
på en helligdag, flyttes tømningen til en anden dag.
Omkring helligdagene starter vi allerede tømningerne
kl. 5 om morgenen, for at renovatøren kan nå at tømme
de mange ekstra beholdere. Derfor er det en god idé at
køre din beholder frem til tømning aftenen før.

Grenpladser og sortering
Skal du kun af med haveaffald, kan du med fordel køre til en grenplads,
der har døgnåbent alle årets 365 dage. Her kan du komme af med gren
affald, rødder, blade, græs og mos. Bare husk at følge sorteringen på
grenpladserne, så vi kan bevare pladserne åbne til glæde for alle.
Agerskov

Vellerupvej 50, 6534 Agerskov

Arrild

Skærbækvej 23, 6520 Toftlund

Normal tømmedag:
St. Bededag 		
fredag den 27. april

Tømmes:
onsdag den 25. eller
torsdag den 26. april

Ballum

Ballum Hede 10, Ballum, 6261 Bredebro

Bredebro

Abterpvej 19, 6261 Bredebro

Kr. Himmelfartsdag
torsdag den 10. maj

tirsdag den 8. eller
onsdag den 9. maj

Branderup

Branderup Bygade 42A, 6534 Branderup

Højer

Østermarkvej 22, 6280 Højer

Visby

Høybergvej 18B, Visby, 6261 Bredebro

Rømø

Havnebyvej 114, 6792 Rømø

Genbrugspladserne
Genbrugspladserne har lukket alle helligdage, 1. maj og
Grundlovsdag. Derfor er samtlige genbrugspladser lukket:
•
•
•
•
•
•

St. Bededag, fredag den 27. april
Torsdag den 1. maj
Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 10. maj
Pinsedag, søndag den 20. maj
2. Pinsedag, mandag den 21. maj
Grundlovsdag, den 5. juni

Husk at vi kun modtager klare sække på
vores genbrugspladser. Læs mere om både
åbningstider og genbrugspladserne på
hjemmesiden eller på app’en.

Skal du have en ekstra beholder til dåser?
I den nye beholder er papirrummet gjort større til glæde for
mange – men også til undren for andre. Årsagen til det større
rum skal findes i, at der tidligere ofte var problemer med pap
og papir, der satte sig fast i forbindelse med tømning!
Derfor har man gjort rummet til pap og
aviser større og som en konsekvens
deraf, er dåse- og dunke siden blevet
mindre. Har du flere dåser, end der kan
være i beholderen, kan du med fordel
trykke dem sammen med en dåsepres
ser. Du kan også vælge at få en ekstra
genbrugsbeholder enten med skillevæg
som den model, du netop har modtaget,
eller en model helt uden skillevæg kun til
dåsedelen eller til papirdelen.
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Det koster ikke ekstra at have to gen
brugsbeholdere, og bestiller du en ekstra
beholder inden den 4. maj, slipper du for
det obligatoriske udbringningsgebyr på
kr. 192.
Send en mail til
mail@toender-forsyning.dk
eller scan QR-koden for
at læse mere.

information...

Er du med på noderne?
Har du fået hentet vores smarte
App? Med den på din smartphone
kan du altid tjekke de næste fem
tømmedatoer og åbningstiderne
på genbrugspladsen.
App’en er gratis
og konvertibel til
iPhone, Android og
Windows
phone, og det
er både enkelt og
hurtigt at hente
den ned!
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