Riv ud!

Tønder Forsyning sørger for indsamling og bortskaffelse
af alt affald fra de private husholdninger i kommunen

VI TILBYDER FØLGENDE ORDNINGER:

og hæng
op

MILJØKASSEN

GENBRUGSBUTIKKEN

I miljøkassen kan du bl.a. komme følgende ting i:
· Batterier
· Malingrester
· Kemikalierester
·	Småt elektronikskrot/
ledningsstumper
· Lavenergipærer
· Spraydåser

Hvis du har nogle ting, du gerne vil af
med, og som er for gode til at blive kasseret, så kan du aflevere det direkte ved
genbrugsbutikken. Du finder
genbrugsbutikken på:
Hartmannsvej 1,
6270 Tønder

Miljøkassen kan du selv aflevere på genbrugspladsen eller få afhentet af os.

STORSKRALDS-ORDNING

Bestil på:
toender-forsyning.dk eller ring
på tlf. 88 43 75 00 hvis du vil have
afhentet dit storskrald eller din
miljøkasse.

Storskrald er større effekter, som du vil
bortskaffe som fx:
· Sofaer
· Møbler
· Køleskabe
· Cykler
· Græsslåmaskiner
· Hårde hvidevarer

GENBRUGSPLADSEN
Her kan du aflevere det, du ikke kan
komme i din genbrugs- og dagrenova
tionsbeholder. Vi modtager også
genstande til genbrugsbutikken:
2nd Hand Shop, Tønder.

Du kan enten selv køre dit storskrald
til genbrugspladsen eller få det afhentet
af storskrald på din adresse. Ordningen koster ikke ekstra.

Vi har genbrugspladser i:
· Tønder
· Løgumkloster
· Hølleskov (Toftlund) · Rømø
· Skærbæk

DEN 2-DELTE GENBRUGSBEHOLDER
Beholderen er kun til de
ting der er på tegningerne.
Materialerne skal være
rene og tørre.

Du kan se adresser samt
åbningstider på
bagsiden.
Pap og papir
Glas og flasker

Samme sortering gælder,
hvis du er tilmeldt en
fællesløsning.
Plastfolie
Plastdunke

GRENPLADSER

Tømmes
hver 4. uge
Metal

Aviser og reklame

På toender-forsyning.dk og i vores app
kan du se hvor grenpladserne er placeret. Grenpladserne må kun benyttes til
gren- og haveaffald.

BEHOLDER TIL DAGRENOVATION
Dagrenovation er det affald fra
husholdningen, der ikke kan genbruges.
Dagrenovation er f.eks.
· Madrester
· Bleer
· Pizzabakker
· Smør-, kød- og pålægsbakker

Tømmes
hver 2. uge

Samme sortering gælder, hvis du er
tilmeldt en fællesløsning.

Tønder Forsyning
Håndværkervej 4 · DK-6261 Bredebro
Tlf. 88 43 75 00 · toender-forsyning.dk

Du kan læse mere om Tønder
Forsyning, åbningstider
samt vores affaldsordninger på:
toender-forsyning.dk
eller i vores App.

Hent vores App
www.toender-forsyning.dk
eller skan koden til højre

Tømninger i 2017

I 2017 får du tømt dine skraldespande på samme dag, og i samme rytme som i 2016. Rammer din
tømmedag en helligdag, kan du nedenunder se hvilken dag der tømmes i stedet for din normale
tømmedag. Du kan også finde datoerne på toender-forsyning.dk og i vores App.

Administration

Ændrede tømmedage 2017

Gælder for dagrenovation og genbrug

Tønder Forsyning
Håndværkervej 4, Bredebro

Normal tømmedag

Tømmes

Telefon:

88 43 75 00

Skærtorsdag den 13. april

mandag den 10., tirsdag den 11. eller onsdag den 12. april

Åbningstider:

Langfredag den 14. april

mandag den 10., tirsdag den 11. eller onsdag den 12. april

mandag-torsdag 8-15
fredag 8-13

2. påskedag den 17. april

tirsdag den 18. eller onsdag den 19. april

Store Bededag den 12. maj

onsdag den 10. eller torsdag den 11. maj

Kr. Himmelfartsdag den 25. maj

onsdag den 24. eller fredag den 26. maj

2nd Hand Shop

2. pinsedag den 5. juni

tirsdag den 6. eller onsdag den 7. juni

Hartmannsvej 1, Tønder

1. Juledag den 25. december

onsdag den 27., torsdag den 28. eller fredag den 29. december

Telefon:

51 17 91 30

2. Juledag den 26. december

onsdag den 27., torsdag den 28. eller fredag den 29. december

Den 1. januar 2018

tirsdag den. 2., eller onsdag den. 3 januar

Åbningstider:

Mandag lukket
Tirsdag-fredag 10-17.30
1. lørdag i hver måned 10-16

mail@toender-forsyning.dk
toender-forsyning.dk

Husk at der tømmes fra kl. 5 i dagene omkring helligdagene og lad beholderen stå fremme indtil den er tømt.

2ndhand-shop.dk
facebook.com/toender2ndhandshop

VIDSTE DU?
Dagrenovationsbeholderen

Genbrugsbeholder

• Har du ekstra dagrenovation? Benyt kontrolmærkerne her i hæftet, eller kontakt os på tlf. eller
mail for køb af flere.

• Ved du, at brugte batterier kan samles i klare
plastposer og lægges på låget af genbrugsbeholderen på tømmedagen.

• Undgå lugtgener i skraldespanden ved at emballere affaldet og lukke plastikposen helt til.
• Vil du have byttet din dagrenovationsbeholder til en større eller mindre, så kontakt os på tlf.
eller mail.

• Du kan få en ekstra genbrugsbeholder, den
koster ikke ekstra kun et udbringningsgebyr
på 192,00 kr.

• Aske og andet støvet affald skal være i lukkede poser, så skraldemanden ikke bliver generet af
støvskyer. Gør gerne asken våd inden og undgå brand.

Dagrenovations- og genbrugsbeholderen

Du kan læse mere om de
forskellige ordninger på
toender-forsyning.dk
og i vores APP under
Affald.

• Beholderne tømmes normalt i perioden kl. 6 til 18.
• Stil din beholder ved dit skel, gerne aftenen inden.
• Etablerer du en fast afskærmning/standplads til dine beholdere, skal det være på egen grund
og tæt på dit skel. Ved overdækket afskærmning skal minimumshøjden være 2.20 meter.
• Beholderne skal placeres, så de står med håndtag og hjul ud mod vejen (klar til at kunne vippes
til kørsel).
• Din affaldsbeholder er registreret ved din adresse, og må derfor ikke byttes med andre, eller
tages med hvis du flytter.
• Tilmelder du dig hente/bringeordningen, henter skraldemanden din beholder inde på din grund
imod gebyr. Adgangsforholdende skal godkendes af os, før du kan tilmeldes.

Åbningstider - Genbrugspladser
Tønder
Håndværkervej 40
Tønder

Løgumkloster
Industrivej 17A
Løgumkloster

Skærbæk
Biovej 2
Skærbæk

Hølleskov
Hølleskovvej 9A
Toftlund

Rømø
Havnebyvej 114
Rømø
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*Sommertid: 26. marts – 29. oktober 2017. - Genbrugspladserne holder lukket alle helligdage, 1. maj, 5. juni (Grundlovsdag) samt 24. og 31. december.

Tønder Forsyning

Håndværkervej 4 · DK-6261 Bredebro · Tlf. 88 43 75 00 · toender-forsyning.dk

