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SOMMER,
SOMMER OG SOL!
Sommer, sommer og sol - havet og blæsten og duft
DIFDSULIRO)UDVHUGHÀHVWHNHQGHUWLOPHQRJVnHQ
stemning rigtigt mange af os længes efter hvert år. Solstrålerne, varmen og duften af sommer er her allerede,
faktisk har maj været usædvanlig varm og tør. Og udsigterne til en lun sommer venter forude. Sommerferien
er også lige om hjørnet, en tid hvor vi trækker stikket
ud og enten drager afsted med familien eller hygger
hjemme i haven.
Er din fryser stået af i sommervarmen?
Har du haft strømsvigt under ferien og er vendt tilbage
til et køleskab eller fryser, der er stået af, gælder det
om at komme af med det optøede fødevarer hurtigt, så
du undgår yderligere lugt og gener.
• Emballer madaffaldet, fyld det i stærke plastposer og
luk posen godt til
• Kom den lukkede pose i din dagrenovationsbeholder.
• Kontakt os og bestil en ekstra tømning, ringer du
inden kl. 12, sker det senest dagen efter
• En ekstra tømning koster 97,50 kr. og kommer automatisk med på din næste afregning
Er din beholder for lille til, at problemet kan løses med
en ekstra tømning eller ekstra sække, eller er du tilknyttet en affaldsø med din dagrenovation, kan du kontakte
os på tlf. 88 43 75 00. Så hjælper vi dig med en løsning.

Står din fryser af om vinteren?

Undgå lugt og dyr i affaldsbeholderen

• Emballer madaffaldet i poser og kom det i en sæk med
max 15 kg pr. sæk
• Bind et kontrolmærke* på sækken og stil den ved
siden af dagrenovationsbeholderen på tømmedagen,
så tager skraldemanden den med

Med en række enkle råd ved hånden, kan du forebygge
SUREOHPHUPHGOXJWEDQDQÀXHUVS\ÀXHURJPDGGLNHU
i din affaldsbeholder. Det er bedst at sætte ind, før du
kommer dit affald i beholderen.

*Der var to kontrolmærker med i den folder, vi uddelte
i december 2017. Du kan også købe dem for 41 kr.
pr. stk. ved at kontakte os på 8843 7500 eller på
mail@toender-forsyning.dk. Købet kommer automatisk
med på din næste afregning. Ekstra tømninger eller køb
af kontrolmærker kan kun bestilles af husejere.

GODE RÅD
• Nedfrys eventuelt den fordærvede mad igen, inden
det bortskaffes. Det er med
til at mindske lugtgenerne
• Brug de samme to løsninger,
hvis du står foran en større
oprydning i dit køleskab eller
fryser eller har holdt fest og
har rester til overs

Klima100 – Vi er med!
5HDOGDQLDRJ6XVWDLQLDKDUQHWRSLGHQWL¿FHUHWGH
mest innovative kommunale løsninger inden for klimatilpasning og modvirkning af klimaforandringer og
præsenteret det i det samlede opslagsværk Klima100
- og Tønder Forsynings risleeng i Bredebro er med!
Fantastisk både at kunne få lov at inspirere andre
kommuner og samtidig blive placeret på landkortet.
Med opslagsværket håber Realdania og Sustainia at
belyse potentialet for et bæredygtigt Danmark. Den
JHRJUD¿VNHVSUHGQLQJDIGHO¡VQLQJHURYHUKHOH
landet viser, at vi alle over en kam arbejder på at opfylde FNs 17 verdensklimamål. Projekterne spænder

På den måde kan vi skabe et område, hvor det biologiske og rekreative liv kan komme i fokus og samtidig
skabe merværdi for borgerne i området.
Status på Risleengen i Bredebro
Opførelsen af risleengen stoppede i efteråret 2017
pga. høj vandstand i åen og lave temperaturer. I løbet
af juni og juli måned skal bunden af risleengen rettes
korrekt af, og vi vil samtidig så en engblanding bestående af en stor variation af blomster og engplanter,
alle egnede til perioder med vand eller oversvømmelse. Det er netop planterne i bunden af risleengen,
som er med til at rense vandet og er forskellen på en
risleeng og de almindelige regnvandsbassiner med
permanent vandspejl.

Tønder Forsyning

Skal du have en ren beholder?
Som en ekstra service tilbyder vi at bytte din affaldsbeholder til en ren, så slipper du selv for at vaske den. Det
koster 192 kr., ring eller send en mail til os, så kommer vi
forbi og bytter din beholder på din adresse.

information...
fra Frederiksberg Kommune med elbiler, derr leverer
strøm tilbage til elnettet under spidsbelastninger
ninger til
Hedensted Kommune, der har lavet en vej med permeabel belægning, hvor regnvandet siver ned til et
800 m jordvarmeanlæg, der opvarmer den nærmeste
børnehave. Og så selvfølgelig vores egen risleeng i
Bredebro, hvor vandet forsinkes og renses, inden det
OHGHVXGL%UHGHc
Læs mere om Klima100 på:
www.realdania.dk/projekter/klima100
– måske du også som borger kan blive inspireret til
gode klimaløsninger i egen have og dit lokalområde?

Status på Risleengen
Risleengen er et nyt vådområde, der skal være med
til at løse regnvandsproblemer. Konceptet bygger
på at efterligne de rensningsprocesser, som vandet
altid har gennemløbet i naturen, når det er blevet ført
igennem åer, søer og vådområder.

'U\SPDGDIIDOGHWJRGWDIGDY VNHQNDQWLOWU NNHÀXHU
• Luk skraldeposen, så den er helt tæt
• Undgå at overfylde posen. Pak hellere beholderen med
ÀHUHPLQGUHHQGI UUHI\OGWH
• Læg skraldeposen forsigtigt ned i affaldsbeholderen, så
du undgår, at den går i stykker.
• Har du slagteaffald fra en hjemmeslagtning, er det særligt vigtigt, du emballerer affald i stærke og helt tætte
poser, inden det kommes i dagrenovationsbeholderen
• Placer affaldsbeholderen i skyggen og hold låget lukket
• Rengør jævnligt din affaldsbeholder med vand. Læg den
ned og spul den med en haveslange

På de omkringliggende arealer mangler vi at så græs,
selvom naturen lige
nu er godt i gang med
at så sig selv og pible
frem fra jorden.
Endelig mangler vi også at
ODYHDÀ¡EVU¡UXGL%UHGHc
så risleengen kan komme af med
vandet. I dag er risleengen kun delvist taget i brug,
det er kun vejvand fra Brogade, Danmarksgade og
Kirkegade, der i dag ledes til risleengen. Alle andre
veje og husejeres tagvand afventer, at ALLE berørte
husejere får separeret spildevand fra regnvand på
egen grund. Kig med på vores hjemmeside, hvor vi
også viser en video med forklaring på risleengen.

Rømø 24-7 – vi holder tidsplanen!
Fra 25. juni bliver Rømø genbrugsplads døgnåben for
alle, der tilmelder sig ordningen.
Døgnåbning på Rømø genbrugsplads er en forsøgsordning. For at få adgang til pladsen 24-7, skal man
være tilmeldt ordningen. Genbrugspladsen vil kun
være bemandet inden for åbningstiderne – resten af
døgnet er pladsen ubemandet. I tidsrummet uden
EHPDQGLQJNDQGXDÀHYHUHDOOHDIIDOGVW\SHUXQGWDJHQ
farligt affald, elektronik affald og genbrugsting.
Grenpladsen vil dog fortsat være døgnåbent for alle
og har som sådan ikke noget med forsøgsordningen
24-7 på selve genbrugspladsen at gøre.
Hvordan bliver jeg tilmeldt?
Gå ind på vores hjemmeside, udfyld
skemaet og indsend det, det tager
kun et par minutter. I forbindelse med
tilmeldingen skal du oplyse både mobilnummer og nummerplade. Det er vores
måde at holde styr på de tilmeldte, ligesom pladsen
også vil være videoovervåget døgnet rundt. Læs
mere og tilmeld dig 24-7 ordningen på hjemmesiden!

Vi har brug for din hjælp!
Den nye persondatalov, der er trådt i kraft den
25. maj 2018, kræver, at vi skal oplyse dig om dine
rettigheder og orientere dig om de oplysninger, vi har
registreret om dig. Derfor vil du modtage en SMS,
hvori vi opfordrer dig til at gå ind på kundeportalen
via et link for at læse vores privatlivspolitik samt opdatere og godkende de oplysninger, vi har om dig.
www.toender-forsyning.dk/Privatlivspolitik
Du kan læse om Tønder Forsynings Privatlivspolitik på
vores hjemmeside herunder oplysninger om, hvorfor
vi indsamler vores data, hvilke data der er tale om,
og hvordan vi anvender dem. De registreringer, vi
har, er udelukkende kunderelaterede oplysninger,
som vi bruger for at sikre en korrekt afregning for
dig som kunde.
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