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Kære sommerhusejer 
 
Sommeren nærmer sig, og igen i år tyder alt på, at sommerhusområderne kommer til at boble med liv. 
Mange mennesker betyder også meget affald, og derfor sender vi lidt information om god affaldshånd-
tering i vores dejlige sommerhusområder.  
 
Den rigtige tømningsordning 
Som sommerhusejer skal du være opmærksom på om du har den rigtige tømningsordning, så det ikke er 
et problem at komme af med affaldet. Har du behov for at få tømt din beholder oftere, fordi sommerhu-
set bliver brugt mere end tidligere, kan du ændre tømningsfrekvensen, størrelsen på din beholder eller 
købe røde ekstra sække (som stilles ved siden af affaldsbeholderen, forsvarligt lukket).  
 
Det kan være nemt 
På REFAs selvbetjening på www.refa.dk kan du finde information om hvornår der tømmes på din adresse. 
Det er også her, at du kan udskrive en tømningskalender for netop dit sommerhus, tilmelde dig vores 
sms eller e-mail service, ændre din beholderstørrelse eller tømningsfrekvens eller blot skrive til vores 
Kundecenter, hvis du har spørgsmål. 
 
Til dig, der lejer dit sommerhus ud 
Det en god idé at hjælpe dine sommerhusgæster med information om affald. Vi har lavet en informati-
onsside, der på dansk, tysk og engelsk fortæller, hvordan dagrenovation, flasker, dåser, papir og aske 
bortskaffes. Hent informationssiden "Ferie med omtanke". https://www.refa.dk/REFA/Borger/Dagrenova-
tion/Sommerhuse.aspx 
 
Genanvendelig materialer 
Genanvendelig materialer skal afleveres på en af REFAs 14 genbrugspladser (og på øerne containerplad-
ser) eller i kuberne til glas, metal og papir, som er placeret i sommerhusområderne. Vi forsøger at holde 
godt øje med kuberne i ferieperioderne, men nogen gange sker det, at de fyldes hurtigere end beregnet. 
Derfor bliver vi også meget taknemmelige, hvis en venlig borger giver os et ring, så skal vi nok komme 
og tømme den. Batterier kan puttes i en klar pose med knude og lægges på låget af beholderen, så tager 
skraldemanden den med. 
 
Hjælp din skraldemand 
Husk at din beholder skal være synlig, så den er nem at finde. Husk også at beskære hække og træer så 
det ikke generer tilkørselsvejen for renovationsbilen. Her kan du læse om tilkørsel og adgang til din af-
faldsbeholder: https://www.refa.dk/Default.aspx?ID=1906 
 
 
REFAs Kundecenter 
Du er altid velkommen til at kontakte vores Kundecenter, der er åbent mandag til fredag 8-16 på telefon-
nummer 54841400. Vores selvbetjening kan du benytte hele døgnet. 
 
Vi ønsker dig en rigtig god sommer. 
 
Med venlig hilsen 
I/S REFA 
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