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Rigtig
godt nytår!
Mens vi stadig har rådhusklokkerne, chammpagnen og nytårsskyts i frisk erindring,
vil vi gerne ønske jer alle et rigtig godt og
g
lykkebringende nytår. Vi kan kigge tilbage
e
på et 2017 fyldt med spændende projekter
er
og tiltag – og vi ser nu samtidig frem mod
d
PHGÀHUHRSWLPHULQJHURJXGYLNOLQJVJVprojekter i horisonten.

Har du stadig fyrværkeri til overs?
Fik du ikke skudt alt dit nytårsskyts af, kan du vælge
HQWHQDIDÀHYHUHGHWSnJHQEUXJVSODGVHQHOOHUJHPPH
GHWWLOQ VWHQ\WnU'XPnRSEHYDUHRSWLONJJRGNHQGW
fyrværkeri, når blot du husker at stille det til side et tørt
og sikkert sted. Du må derimod ikke smide det i affaldsbeholderen eller i miljøkassen. Har du det bedre med at
DÀHYHUHQ\WnUVNUXGWHWVNDOGXNRQWDNWHSODGVPDQGHQSn
din genbrugsplads, så det kan blive behandlet korrekt,
som farligt affald.
Har du stadig afskudt skyts som ex. tomme batterier og
UDNHWWHUVNDOGXDÀHYHUHGHPLGHQEU QGEDUHFRQWDLQHU
på genbrugspladsen. Det må heller ikke lægges i affaldsbeholderen eller i Miljøkassen.

Storskraldsordningen – vi ændrer i servicen

Er der mon sne på vej?

For at optimere håndteringen af storskrald herunder også brugen af bil samt mandskab til kørsel, laver
vi lidt ændringer i indsamlingsterminen. Servicen vil stadig være gratis, og vi henter præcis det samme
affald som tidligere. Det nye er, at indsamlingen fremover kun sker hver anden uge og kun i lige uger
IRUGHOWJHRJUD¿VNSnEHVWHPWHGDJH9LVDPOHUVWRUVNUDOGLXJHUQHRVY

Der er helt sikkert mange, der glæder sig til den første
rigtige sne. Men sne, slud og glat føre gør ofte arbejdsdagene for skraldemændene vanskeligere. Så tænk på
skraldemanden og vær sikker på at du får tømt din
affaldsbeholder ved at snerydde hele adgangsvejen til
din affaldsbeholder og fjern sne og is på beholderen.

Mandage

Tirsdage

Onsdage

Torsdage

Tønder by og opland

Toftlund by og opland

Højer området

Rømø

Bredebro by og opland

Tønder

Skærbæk by og opland

Du skal også huske at salte, så skraldemanden kan
stå fast samt hjælpe med belysningen til og omkring
beholderen her i den mørke tid.

Løgumkloster by og
opland
5LQJLJRGWLGSn±RJLNNHVDPPHGDJGX¡QVNHUDIKHQWQLQJ
Husk! Løst affald skal være i klare sække.
Tingene/effekterne skal stå klar ved dit skel eller i carporten på dagen, alt efter aftale.
Det bedste af det, vi indsamler, får nyt liv i vores genbrugsbutik.
Ordningen er gratis og skaber genbrug - til glæde for alle.

Vi skifter alle 17.000 ud!
Er du klar til en udskiftning?
Det er vi. Alle genbrugsbeholdere i Tønder Kommune
står foran en udskiftning, og vi er snart færdige med
at klargøre det foranliggende arbejde. Fra og med den
29. januar påbegynder vi således opgaven og forventer at være i mål i løbet af april måned. Vi skifter alle
EHKROGHUQHXGGDGHÀHVWHHUVOLGWHRJYLLNNHNDQIn
reservedele til dem mere.
I samme ombæring har vi fået mulighed for at ændre
beholderen, så vi optimerer både selve tømningsprocessen og giver mere plads til både pap, papir, aviser
og reklamer.
Skal du gøre noget?
Du skal blot sørge for stille din nuværende genbrugsbeholder frem på den faste tømmedag, indtil den er
blevet byttet til en ny. Udskiftningen sker automatisk
herefter.
Du kan læse mere i næste udgave af
Digeposten eller på vores hjemmeside.
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Vi skyller vandledninger i Tønder og omegn
,XJHRJVN\OOHUYLYDQGOHGQLQJHUL7¡QGHURJ
omegn, alle der får vand fra Tønder Vandværk bliver
EHU¡UWDIGHW'HUNDQSnKYHUGDJHPHOOHPNO
RJNOY UHSHULRGHUKYRUGHUHUUHGXFHUHWWU\N
eller ingen tryk på vandet. Der kan efterfølgende
forekomme misfarvning af vandet, og vi anbefaler
at man lader vandet løbe indtil det er rent.
Mandag den 29. januar sender vi en SMS til alle der
bliver berørt af dette.

7¡PPHGDWRHU¿QGHUGXKHU
Tømmedatoer for affaldsbeholderQH¿QGHUGXSnKMHPPHVLGHQ
Du kan også hente vores app til
både iPhone, Android og Windows.
Med app’en kan du altid hente
de næste fem tømmedatoer og
putte dem ind i din smartphone
kalender.
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