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PAS PÅ OS!
Vores folk er dagligt i kontakt med
mange forskellige affaldstyper. Både i
forbindelse med dagrenovation, genbrug
og affald der skal bortskaffes. Langt de
fleste affaldstyper bliver sorteret korrekt, men vi oplever også, at enkelte
affaldstyper ender de forkerte steder.
Det kan være til fare for vores personale, når de efterfølgende er i berøring
med eller sorterer affaldet. Derfor
ønsker vi at sætte fokus på nogle af de
affaldstyper, du skal være særlig opmærksom på i din sortering.
Brugte kanyler – pas på
Kanyler kan udrette stor skade. Også
selvom det er sket uforsætligt. Derfor er
det vigtigt, at alle brugte kanyler samles
i specielle kanylebokse, inden de aflever
es. Vi udleverer de særlige kanylebokse
gratis på genbrugspladserne, men du
kan også købe en kanyleboks på dit lokale apotek. Kanylerne må ikke komme
i hverken Miljøkassen, dagrenovation
eller genbrugsbeholderen.
Kanyleboksene er praktiske, idet
du løbende kan samle dine brugte
kanyler i beholderen. Du slipper
altså af med dine kanyler med det
samme og undgår, at de er til fare
for andre. Fyldte kanylebokse
købt på apoteket skal afleveres på
apoteket igen. Ligeledes skal fyldte
kanylebokse, hentet på genbrugspladsen, afleveres på genbrugspladsen igen.

Medicinaffald er særligt
Har du medicinrester eller medicin, du
ikke kan eller må benytte mere, bør du
enten aflevere det på dit lokale apotek
eller på genbrugspladsen som farligt
affald. Du må altså ikke komme det i
Miljøkassen, dagrenovation eller din
genbrugsbeholder.
Årsagen skal findes i, at receptpligtigt
medicinen er udskrevet personligt.
Derfor kan det være farligt for andre
at indtage medicinen. Ved at bortskaffe medicinen undgår du også, at andre
”stjæler” medicinen med et eventuelt
misbrug som følge. Endelig skal du også
huske på, at der ofte er personlige oplysninger på etiketten på medicinpakken
ved receptmedicin.
Brugt elektronik
– hvad med det?
Tænker du nogensinde over, hvor mange forskellige typer af elektronik, der
findes? Elektronik er en mangeartet størrelse, der spænder lige fra lavpraktiske
hverdags ting som f.eks. håndmixere,
brødristere og hårtørrere til sofistikeret
teleudstyr og pc’er. Fællesnævneren skal
findes i, at der er tale om produkter, der
får strøm via ledning, batteri eller solcelle. Fælles for brugt elektronik er også,
at det ikke må komme i genbrugs- eller
dagrenovationsbeholderen.

Elektronikaffald indeholder
skadelige stoffer som ex.
PCB, PVC, kviksølv og
Cadium. Derfor er det
vigtigt, at det miljø
behandles korrekt, så
vi også samtidig sikrer, at
de genanvendelige ressourcer fra affaldet
bliver ført tilbage i
kredsløbet og brugt
til nye produkter.
Elektronikaffald som
mobiltelefoner, printplader,
harddiske og fjernsyn indeholder guld. Og da guld i dag er
en knap ressource pga., at der ikke
længere udvindes så store mængder
jomfrueligt guld, er det vigtigt, vi sikrer
genbrug af netop guld. På den måde
sparer vi også på de ressourcer, der
bruges til at udvinde nyt guld netop
ved at sikre guldmængderne.
•	Mindre elektronikaffald kan
bortskaffes via Miljøkassen og
på genbrugspladsen
•	Større elektronikaffald kan bort
skaffes via Storskraldsordningen
eller på genbrugspladsen

På hjemmesiden finder du en liste over
farligt affald/problem affald, der skal sorteres
fra til anden behandling:

www.tonfor.dk/farligt-affald

Jeg er 4 måneder gammel!

information...

Kender du vores 24-7 ordning på Rømø? Den er lige fyldt fire
måneder – og så er den en succes. Status efter 120 dage er nemlig, at der næsten ingen fejlsorteringer har været. Dernæst har
der kun været ét nedbrud på systemet i perioden, porten ville
ikke åbne, og det skyldes den generelt dårlige mobildækning
på Rømø – gudskelov blev ingen spærret inde på pladsen.
24-7, er en forsøgsordning med åben døgnet rundt alle
ugens dage, har i skrivende stund 206 telefonnumre tilmeldt og 120 registrerede brugere. Det, synes vi, er flot!
Pladsen bliver primært brugt fra formiddag til hen på aften
en, hvor lyset tændes automatisk. Vil du gerne fortsætte
med at komme på genbrugspladsen om søndagen, skal
du tilmelde dig 24-7 ordningen, da Rømø genbrugsplads
holder søndagslukket fra om en måneds tid, når vi går over
til vintertid. Kommer du forbi i tidsrummet uden bemanding
kan du stadig aflevere alle affaldstyper dog undtaget farligt
affald, elektronik affald og genbrugsting til butikken. Pladsen
er videoovervåget når den er ubemandet.
Rømø grenplads er døgnåbent for alle, da den ikke er en del af
Rømø 24-7 ordningen.

Få styr på tømningerne
Hent vores app og få automatisk dine tømmedatoer
ind i din mobilkalender.
Nyt til alle vores Andorid-brugere:
Har du husket at opdatere app'en? Med den seneste
udgave kan du nu møde en helt ny funktion:
Når du vil hente datoer ind i din telefon, så spørger
den nu til hver dato om den skal gemmes i kalenderen
– her skal du svare: GEM (eller annuller).
Det betyder at du nu har muligheden for at bestemme
om du vil have alle datoerne eller kun nogle af dem i
din kalender!
Med app’en ved hånden kan du samtidig løbende
holde dig orienteret med diverse nyheder inden for
både vand, spildevand og affald.
Link til tømmesiden:
www.tonfor.dk/tømmedatoer

HVORDAN MELDER JEG MIG TIL?
Gå ind på vores hjemmeside, udfyld
og indsend skemaet – det tager blot
et par minutter. Alle danske mobilnumre (ikke tyske mobilnumre) kan
tilmeldes ordningen. I forbindelse
med tilmelding skal du oplyse både
mobilnummer og nummerplade, det
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er vores måde at holde styr på de
tilmeldte og en del af sikkerheden.

Link til app:
www.tonfor.dk/smartphone

Du kan læse mere om ansøgning
og tilmeldingsordning på vores
hjemmeside.
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