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BUMMELUM,
PIS OG PAPIR

Ja, du læste rigtigt. Vi kunne også have skrevet lort, pis og papir.
For det er faktisk lige præcis de tre ting, du må komme i dit
lokum. Og KUN de tre ting!
Vi har stadig problemer med, at folk kommer vådservietter af alle typer i toilettet. Servietterne er
med til at stoppe de pumper, der skal sikre, at spildevandet fra de forskellige typer af huse løber
den rigtige vej frem til renseanlægget. Og går en pumpe i stykker, kommer spildevandet ikke
videre. Problemet har flere facetter, for det koster os både tid, materialer og temmelig høje
summer at rense og udskifte de ødelagte pumper.
Brug spanden eller syng
En dansker bruger i gennemsnit tre år på at sidde på lokum. Derfor
er det en god idé at have en skraldespand stående lige der, hvor du
laver dit affald. På den måde er du med til at sikre, at der ikke kommer andet end lort, pis og papir i dit lokum. Eller måske du bedre
kan huske på det, hvis du ligefrem synger det?
Så gå ind på siden:
www.facebook.com/kun3tingiditlokum/
Der finder du også informationer og billeder af,
hvad der sker, hvis du kommer vådservietter
og andet i dit lokum.

Få tag på dit tag

information...

Er du i fuld gang med at udskifte dit eternittag
– eller påtænker du en reparation af dine gamle
eternittagplader? Så skal du være opmærksom på,
at der er særlige regler i forbindelse med bortskaffelse af lige præcis eternitplader.

Vi lukker igen om søndagen
På søndag stiller vi uret tilbage til vintertid, dermed
holder genbrugspladserne igen lukket om søndagen.
Er du stadig i fuld gang i haven med beskæring eller
oprydning, kan du køre dit haveaffald til én af de
døgnåbne grenpladser.

Bortskaffelse af mindre mængder
– max fem eternitplader på genbrugspladsen
•	Vi kan kun tage imod fem plader eller 90 kg
eternitplader pr. dag pr. kunde
•	Kommer du med mere end 90 kg eller fem plader,
vil du blive afvist på pladsen
•	Vi tager kun imod eternitplader, der passer ned i
de opstillede Big-bags
•	Større eternitplader modtages kun på Løgumkloster
Genbrugsplads
•	Reglerne gælder for alle kunder på genbrugspladsen,
både private og erhverv
Nedtagning af tag i større mængder
Er du i gang med at nedtage hele dit eternittag, skal
alle pladerne bortskaffes direkte til Tønder Deponi.
Deponiet modtager kun pladerne i Forsyningens
Big-bags og det antal du skal bruge, kan du få udleveret
på en af genbrugspladserne. Transporten til mod
tageranlægget skal foretages af en godkendt transportør med en bil med kran, der kan løfte de fyldte
Big-bags op på ladet og efterfølgende af bilen på
Deponiet. Som privat person kan du altså ikke selv
foretage transporten. Deponitaksten i 2018 inklusive
statsafgift og moms udgør 1.300 kr. pr. tons.

Du finder mere info om
vores grenpladser lige her:
Vi passer
på hinanden
Eternitplader er et meget støvende affald og kan
indeholde asbest. Derfor er der indført mængde
begrænsninger på genbrugspladserne og Big-bags
på Tønder Deponi, for at forbedre arbejdsmiljøet for
vores medarbejdere. Ordningen, der har været gæld
ende siden 1. september 2015, er altså indført for at
minimere støvproblemerne for vores medarbejdere,
der går på pladsen hver dag og derfor er særligt
udsatte. Men også for dig, der har berøring med
pladerne derhjemme og på genbrugspladsen.
Undgå knækkede tagplader
Ved nedtagning af tagplader er det vigtigt at undgå for
meget støv. Det er nemlig støvet, der opstår ved plader
både med og uden asbest, der er sundhedsskadeligt
ved indånding. Derfor skal du undgå at knække eller
knuse eternitpladerne ved nedtagning og ved transport,
da det kan hjælpe med at reducere støvproblemerne
både for dig og for os. Det er også en god ide at bruge
åndedrætsmaske, både når du nedtager og lægger
pladerne i Big-bags.

HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK – HUSK
Husk at Tønder Kommune skal informeres, inden du begynder
din nedtagning. Læs mere på Kommunens hjemmeside:
www.toender.dk/borger/affald-og-genbrug/affald-og-genbrug
VIGTIGT!
Står du foran en nedtagning, så spørg efter en folder
på genbrugspladsen eller gå ind på vores hjemmeside
www.tonfor.dk under affald vælges menupunktet
"Eternit med og uden asbest".

Tønder Forsyning

Husk vores 24-7 ordning på Rømø
Ønsker du stadig at benytte Rømø Genbrugsplads
om søndagen, eller når det passer dig, skal du blot
tilmelde dig ordningen 24-7.
Læs mere og tilmeld dig på vores hjemmeside.
Er du tilmeldt 24-7, kan du nemlig også få
adgang til Rømø Genbrugsplads uden for
normalt bemandet åbningstid.

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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