BLIV VINTERKLAR
DERHJEMME
Er du klar til Kong vinter? Den kan melde sin ankomst når som helst og kan
være både kold, ubarmhjertig og barsk. Men før frost, sne og slud for alvor
viser tænder, kan du gøre det nemmere for dig selv derhjemme ved at
forberede både hus, indkørsel og adgangsveje til vinterperioden.
Løvfald har allerede vist sit ansigt, overalt drysser blade i en sand farvepragt ned fra træerne.
Husk at fjerne bladene fra tagrender, riste og afløb, så vinterens nedbør kan komme af vejen
uden at skade dit hus. Brug bladene i haven, hvor de kan skabe værdi som gødning eller
beskyttelse for både dyr og planter.
Beskyt dit hus
Nætterne bliver koldere og koldere, vi har allerede haft den første spæde nattefrost, og lige
om lidt kan frosten for alvor sætte ind. Derfor skal du allerede nu tænke på at beskytte dit hus
mod kulden.
• Luk for dine udendørs vandhaner for at undgå frostskader og eventuelle vandskader.
Start med at lukke for vandet indenfor i huset og tøm derefter hanerne helt for vand.
• Lukker du dit sommerhus af for vinteren, skal du lukke helt for vandet, især hvis du også
slukker for varmen. Husk at åbne for vandhanerne indenfor, så der ikke opstår vandskader.

Genbrug dine tekstiler

information...

Nye data viser, at det gennemsnitlige danske forbrug af tekstiler ligger på 15 kg pr. indbygger. Det gør
os til det land i Norden, der har det højeste forbrug af netop tekstiler. Til gengæld kan vi bryste os af en
lang tradition for at aflevere det tøj, vi selv synes, er egnet til direkte genbrug via nødhjælpsorganisationer. Og faktisk ryger ca. 80% af det indsamlede tøj til genbrug uden nogen former for
oparbejdning eller forarbejdning. Tøjet kan sælges direkte og bruges igen som tøj.
Tøj og tekstiler er relativt ressource- og miljøbelastende at fremstille. Derfor er der meget store
miljøgevinster ved at genbruge og genanvende tøj og tekstiler. Også det tøj du plejer at smide i
dagrenovation og den brændbare container kan få nyt liv i form af tæpper og isoleringsmaterialer.

Har du tøj og tekstiler, der ikke kan gives bort og genbruges, kan du
komme det i de poser, du fik sammen med genbrugsbeholderen og
lægge det i rummet med pap og papir. Bare husk at tekstilerne skal
være rene og tørre og og bind en knude på posen, inden du kommer
den i beholderen. Så sender vi det til tekstilgenanvendelse
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Vær med til at gøre hverdagen sikker for din skraldemand i
vinterperioden. Sørg for at oplyse adgangsvejene til din
skraldespand og salt i god tid inden frost, så han kan stå fast.

Spar tid i hverdagen
Med vores app på hånden behøver du ikke
koncentrere dig om at holde styr på tømmedage og nye tiltag inden for både vand,
spildevand og affald.
Læs mere og hent vores app
lige her:
www.tonfor.dk/smartphone
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Fodtøj, bamser, rullemadrasser, tæpperester
m. skum og gummibagside, andet fyld
af skum, dun eller lignende

Kasseret tøj, duge, håndklæder,
gardiner, andre tekstiler

Hjælp din skraldemand

Har du større mængder eller enheder, kan du aflevere det på én af genbrugspladserne. Her er det en fordel at
pakke det ind i en klar affaldssæk for at holde det rent. Husk at alle tekstiler skal være helt rene og tørre
ved aflevering, spørg vores medarbejdere på pladsen, hvis du har svært ved at finde beholderen.

Modtag en sms – når ulykken er ude!

Siden 1. januar har de fleste af vores vandkunder med
elektroniske vandmålere været koblet på vores AlarmService. Det giver både mulighed for at aflæse husstandens
vandforbrug via kundeportalen og modtage en sms.
Det er en god ide at gå dine oplysninger igennem, så både
mobilnummer og mail er opdateret. På den måde er du
bedre sikret, hvis der sker et brud eller lækage, indenfor dit skel, da du automatisk modtager en sms/mail fra
alarmsystemet og dermed hurtigt kan reagerer. Det gælder
især, hvis du er væk fra dit hus eller sommerhus i længere
perioder.

AlarmService

Vores system kan sende to forskellige advarsler via AlarmService. Den ene ved brud og den anden ved lækage. I begge
tilfælde vil du modtage en sms/mail med vejledning om, hvad
du skal gøre.

Brug brændeovn og pejs
med stil

• Hvis din vandmåler er aktiv uafbrudt i 24 timer, også
når du sover eller er på arbejde, har du med stor
sandsynlighed en lækage, da der hele tiden bruges lidt 		
vand. Her modtager du en sms med besked om, at din 		
vandmåler indikerer en lækage.
• Sker der en stor stigning i vandforbruget over en halv 		
time, har du højst sandsynligt et brud. Her modtager 		
du også en sms med besked om, at du har et vand		
brud. Har du netop brugt store mængder vand til f.eks.
fyldning af et badebassin, kan det også udløse en alarm.

Lige nu er det ekstra rart med levende ild i din brændeovn eller pejs.
Det skaber både varme, lys og ekstra hygge i de mørke stunder. Er
du den heldige ejer af en brændeovn eller pejs, er det vigtigt, du
behandler asken korrekt for at undgå gener eller brand i din
affaldsbeholder, skraldebilen eller containeren.
• Sørg for at køle asken helt ned, det bedste er at gøre den våd.
• Saml asken i en pose og luk den helt til ved at binde en knude,
så undgår du aske eller støv til gene for dig og skraldemanden.
• Du kan bortskaffe din aske enten via din dagrenovationsbeholder
eller ved at aflevere det på genbrugspladsen. Fælles for begge
løsninger gælder, at asken skal være helt kold og gerne våd.
Du kan anskaffe dig en askespand, opbevarer du asken et sted, hvor
den ikke kan få ilt, undgår du gløder og antænding. I en askespand
med låg brænder gløderne hurtigere ud.
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Når alarmen udløses
Er uheldet ude, og modtager du en alarm, er det dit eget
ansvar at lukke for vandet ved stophanen eller kontakte
en vvs-installatør. Det er også dit ansvar selv at følge dit
vandforbrug på kundeportalen via ”Min side” og dermed
holde øje med afvigelser i det daglige forbrug. Alarmservicen skal ses som et supplement og en ekstra service.
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