Vask bilen – med omtanke
Hvis du vasker bilen derhjemme, er det en rigtig god
idé at være opmærksom på, hvor vandet løber hen.
I Sønderborg kommune
er rigtig mange områder
blevet kloaksepareret.

risikoen for f.eks. kælderoversvømmelser ved
skybrud bliver langt mindre.

Kloakseparering betyder,
at spildevand fra alle dine
indendørs afløb løber
gennem kloakken og videre
til renseanlægget, mens
regnvand fra dine tagrender
og udendørs afløb løber i et
separat system. Det er en
rigtig god løsning, fordi

Kloaksepareringen stiller
imidlertid også krav til dig
som husejer – f.eks. hvis du
vasker din bil i indkørslen
eller på vejen. Vand, der
løber ned i dine udendørs
afløb eller vejristene på
vejen, vil nemlig efter en
kloakseparering ikke længere

UDEN kloakseparering

blive renset på renseanlægget.
I stedet løber sæberesterne
fra din bilvask direkte ud
i åer og vandløb – og det
er naturligvis ikke godt for
miljøet.
Så hvis du finder vandslangen
og vaskesvamp frem, så vask
bilen et sted, hvor vandet
kan sive ned i jorden – eller
hvor du ved, at afløbet ikke
er kloaksepareret.

MED kloakseparering
Spildevand

Spildevand
Regnvand
Regnvand

Fra den 15. maj kan du
tilmelde dig sommertømning
Har du været plaget af lugt fra din beholder til
restaffald i sommerperioden? Så er der godt nyt!
Fra den 15. maj kan du tilmelde dig sommertømning,
så du får tømt din beholder
til restaffald hver eneste
uge fra den 20. juni og frem
til den 20. september.
Sommertømningen koster i
alt 312,50 kroner for de tre
måneder – og du vil kunne
tilmelde dig ordningen fra
tirsdag den 15. maj.
Betalingen er årlig, og det

betyder, at du betaler samme
beløb, selvom du først
tilmelder dig ordningen i
slutningen af august.
Det er naturligvis helt
frivilligt, om du vil have
hentet dit restaffald hver
uge – eller om du kan nøjes
med tømning hver 14. dag.
Hvis du IKKE ønsker at
få tømt din beholder til
restaffald hver uge, behøver

du ikke ikke foretage dig
noget.
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TØMNINGSÆNDRINGER
OBS:

Skal
DIN GENBRUGSBEHOLDER
tømmes:
... bliver den tømt

Din beholder til
RESTAFFALD
bliver tømt
som normalt.
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