SOMMERVARME,
SOLSKIN OG
TØRKE…
Din gasbeholder
er farligt affald!
Alle gasbeholdere
– små som store,
fyldte som tomme
– betragtes som
farligt affald og
skal derfor enten
lægges i Miljøkas
sen eller afleveres på
en genbrugsplads. Det gæl
der alle former for gasbehol
dere, både dem, der skrues på en gasgrill, behold
ere til opfyldning af lightere og beholdere af metal.
Har du brugt batterier til din vifte eller ventilator,
kan du samle dem i en pose og lægge dem på
låget af genbrugsbeholderen. Du kan også benytte
Miljøkassen og den lille batterikasse eller aflevere
dem på genbrugspladsen. Husk at batterier og
gasbeholdere aldrig må komme ned i genbrugs
beholderen.

ER DU I TVIVL?
Står du med en affaldstype, som du er i tvivl
om, hvordan du bortskaffer? Så kan du enten
lægge det i Miljøkassen eller kontakte os via
telefon eller mail. Du kan også altid spørge
personalet på genbrugspladsen, bare husk at
du ikke må komme det i genbrugsbeholderen.

Vi skal skilles!
Er du også én af dem, der har drukket ekstra meget
øl og vand fra dåser i sommervarmen? Så gør os
den tjeneste at skille øl- og sodavandsrammerne i
pap fra plastfolien. Ja, vi SKAL skilles!
Pap og plastfolie er to forskellige materialer og
skal altid rives fra hinanden, inden det kommes
i genbrugsbeholderen, også selvom det skal i
samme rum. Det samme gælder for papvin som
”bag-in-box”, her skal plastposen tages ud af
papkassen, inden pappet kommes i genbrugs-	
beholderen. Plastposen med skænketuden skal
i beholderen til dagrenovation.
Derfor skal vi skilles
Vores folk kan ikke nå at rive plastfolien fra pappet
på sorteringsbåndet, og når tingene ikke er skilt ad,
sendes det til forbrænding. Så i stedet for at sende
både folie og pap til genanvendelse og tjene penge
på det, spilder vi ressourcerne og betaler for at
sende det til forbrænding.
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Sommeren 2018 bliver nok
skrevet ind i historiebøgerne
som én af de varmeste, mest
solrige og tørre somre i mange
år. Allerede i maj måned begynd
te de første rapporter om vejr
rekorder at tikke ind, og tempera
turerne er siden da bare steget og
steget helt frem til august måned.
Med den massive varme og tørke fulgte også et afbrændingsforbud i hele
Tønder Kommune allerede i begyndelsen af juli, derfor har mange familier
benyttet gasgrill i stedet for kulgrill hen over sommeren. De lange trope
nætter har også fået sat gang i brugen af batteridrevne vifter og ventila
torer, ligesom forbruget af læskende drikke fra dåser helt naturligt også
er steget i et forsøg på at holde væskebalancen intakt i sommervarmen.

Vask din beholder!
Varmen har været hård ved især vores madaffald,
derfor kan det være en god ide at rengøre din af
faldsbeholder for at undgå lugtgener. Har du haft
ubudne gæster i form af maddiker eller spyfluer,
kan du nemt og helt harmløst spule dem væk ved
at lægge beholderen ned og bruge haveslangen.
Byt til en ren beholder
Du kan også benytte vores service og bytte af
faldsbeholderen til en ren, det koster kun 192 kr.
Ring eller send os en mail, så kommer vi forbi og
bytter din beholder.

FIRE GODE RÅD
– sådan undgår du maddiker
•	Undgå at smide kød ud, det rådner i varmen
og tiltrækker spyfluer
•	L æg brugte bleer og madaffald i separate
poser og luk dem helt til
•	Kan du ikke undgå kødaffald, så læg det i
solide, separate affaldsposer. Husk ikke at
overfylde poserne og tjek en ekstra gang,
at de er lukket godt til
•	Vask din affaldsbeholder med jævne
mellemrum, især hvis der er løbet kødsaft
ud i bunden. Det er nok at skylle med varmt
vand og spule efter med haveslangen

Skal du have et
vanddisplay?
Ønsker du at synlig
gøre din families for
brug af vand? Så har
du nu muligheden for
at købe et vanddisplay,
der med farvede ikoner
synliggør vandforbruget
og let kan afkodes og
læses af hele familien.
Tilbuddet gælder
kun for dem, der mod
tager vand fra Tønder
Forsyning, da den skal
kobles på og passe til
vores vandmåler. Så er din
nuværende vandmåler ikke
lettilgængelig, eller har du
en teenager, der godt kan
lide lange brusebade, kan du
nu nemt vise vandbruget for
hele familien.
Læs mere på www.tonfor.dk/vanddisplay
eller scan QR-koden:

information...
Har du App’en?
Driller hukommelsen her i varmen? Og har du glemt
dine tømmedatoer? Så hent vores app. Med den
ved hånden, bliver du løbende orienteret om vores
nyheder inden for både vand, spildevand og affald.
Du kan igen hente app’en på Google Play.
Link til tømmesiden:
www.tonfor.dk/tømmedatoer

Link til app:
www.tonfor.dk/smartphone

Vores indtægter er vigtige, da de indgår i takst
beregningerne. Hjælp os, miljøet og pengepungen
ved at skille plastfolien fra pappet. Hver gang.
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