Stamkort:8651

Tømningskalender 2018

Til beboerne på adressen
Strandgårdsparken 1 K
5600 Faaborg

Tømningssted:

Strandgårdsparken 1 K (5600 Faaborg)
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FFV Renovation A/S
Korsvangen 6
5750 Ringe
Tlf.: 6261 1666
dagrenovation@ffv.dk
Mød os på www.ffv.dk
Telefontid:
Mandag-Torsdag: 8.00-16.00
Fredag: 8.00-12.30

7

APRIL
7

ONS

MAJ

JUNI

4

ONS

2

ONS

ONS 10

ONS 14

ONS 14

ONS 11

ONS

9

ONS 13

ONS 17

ONS 21

ONS 21

ONS 18

ONS 16

ONS 20

ONS 24

ONS 28

ONS 28

ONS 25

ONS 23

ONS 27

ONS 31

JULI

6

ONS 30

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

4

ONS

1

ONS

ONS

ONS

ONS

ONS 11

ONS

8

ONS 12

ONS 10

ONS 14

ONS 12

ONS 18

ONS 15

ONS 19

ONS 17

ONS 21

ONS 19

ONS 25

ONS 22

ONS 26

ONS 24

ONS 28

TOR

ONS

5

ONS 29

Tømning af dagrenovation
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Genbrug

Husk at sætte beholderen helt ud til skel senest kl. 06:00 på tømmedagen.

Fik du ikke tømt skraldespanden – se bagsiden.
Evt. afvigelser fra ovenstående tømningskalender vil blive bekendtgjort på vores hjemmeside.

Adresser og åbningstider for genbrugsstationer
Ringe
Korsvangen 7
5750 Ringe
man-fredag kl. 07.00-18.00
lørdag kl. 10.00- 18.00

Årslev
Erhvervsvangen 22
5792 Årslev
man-lørdag kl. 10.00-18.00

Faaborg
Mørkebjergvej 12
5600 Faaborg
man-fredag kl. 07.00-17.00
lørdag kl. 09.00-17.00
søndag kl. 09.00-17.00

Broby
Rønnevej 6
5672 Broby
man-lørdag kl. 10.00-18.00
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Sandager
Sandagervej 21 A
5854 Gislev onsdag
og fredag kl. 14.0018.00
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Sådan sikrer du, at skraldespanden bliver tømt
Følgende krav og forudsætninger skal være opfyldt
iht. Regulativ for husholdningsaffald og AT-regler.
• Skraldespanden sættes frem og hjul og håndtag skal
vende mod adgangsvejen.
• Placér skraldespanden, så den står fri af hæk og mur, da
den ellers er svær at få fat i.
• Skraldespanden må ikke være overfyldt – låget på spanden
skal kunne lukkes helt
• Aske, sod, kattegrus og andre støvende ting skal pakkes
ind, så skraldemanden ikke får en støvsky i ansigtet ved
tømningen.
• Undgå at presse affaldet ned i skraldespanden, hvorved
det kan sætte sig fast, hvilket kan betyde, at spanden ikke
bliver tømt helt, indvendig kondens kan også medføre
at spanden ikke kan tømmes helt.
• Husnummeret skal være synligt.
• Adgangsvejen til skraldespanden skal være frit tilgængelig.
• Adgangsvejen skal være oplyst.
• Der skal være en frihøjde på 2 meter og min. 1 meter i
bredden.
Praktiske oplysninger
• Ændring af størrelse på skraldespanden, afhentningsformen
m.m. kan ske ved kontakt til FFV Renovation A/S på telefon
6261 1666 eller mail dagrenovation@ffv.dk.
• Skal bilen vende, kræves en vendeplads på mindst
12x12x17 meter med kørefast underlag.
• Til det affald, der ikke kan være i den ordinære spand/sæk,
benyttes en affaldssæk med et ”AFFALDSMÆRKE”. Disse
kan købes på genbrugsstationen eller på ovenstående
adresse. Affaldsmærkerne koster 37,50 kr./stk. Dette beløb
dækker udgifterne til afhentning samt forbrændingsafgift.
Husk sækken max må veje 13 kg. Der tages forbehold for
prisændringer.
• Har du behov for ekstra tømning udover din ordinære
tømning (indhold fra defekt fryser, stor familiefest eller lignende) kan du kontakte os på telefon 6261 1666. Husk, at
dagrenovation ikke må afleveres på genbrugsstationen.

Se mere på www.ffv.dk
Her vil du fremover
kunne udskrive din egen
tømmekalender, blot ved
at indtaste din adresse.
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• Om vinteren skal der være ryddet for sne og is, også fra
spanden til renovationsbilen.
• Adgangsvejen skal have en bredde på 4,00 m og højde på
4,20 m. For at sikre tømningen, er det nødvendigt, at holde
kørevejen fri for bevoksning, grene og andet der kan
beskadige bil, lygter eller spejle.

