Alt dit affald er i
gode hænder hos os

”Dit affald bliver behandlet
korrekt efter de rette
miljømæssige hensyn.”

Alt dit affald er i gode
hænder hos os
BOFA – Bornholms Affaldsbehandling har siden 1986 håndteret alt affald
på Bornholm. Vi er en selvstændig kommunal virksomhed, som er ejet af
Bornholms Regionskommune.
Hos BOFA planlægger, etablerer og driver vi anlæg til behandling og genanvendelse af affald fra borgere og virksomheder i kommunen. Endvidere
etablerer vi indsamlingsordninger for affald og genanvendelige materialer.
Vi har eget forbrændingsanlæg, deponi samt containerpladser, hvor du
kan være sikker på, at alt dit affald bliver behandlet korrekt efter de rette
miljømæssige hensyn.

Vi ta’r det tunge læs for BOFA!
Entreprenørarbejde, nedrivning samt lastbilkørsel

tlf. 56 95 05 67 - mobil 20 49 05 67
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Rendegraver
Minigraver
Teleskoplæsser
Lastbiler
Blokvogn
Gummiged
Knuser
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Megaknuser
Gravemaskine
Kranbil
Dozer
Sorterer

Traktor
Dumpervogn

TRANSPORT

Kvalitetstransport – også i fremtiden!
Ole Holm Transport ApS
Ved Lunden 15
3700 Rønne

Tlf.:
56 95 04 18
Fax: 56 95 68 45
www.ole-holm.dk

Affald kan
og skal bruges igen
Så vidt, det er muligt, bliver dit affald brugt igen. Enten i sin originale form,
som genanvendelse eller omdannet til energi. Jo mere vi som samfund
genbruger, jo mindre belaster vi miljøet. Og derfor vil vi gerne opfordre alle
– både borgere og virksomheder – på Bornholm, til at nedbringe deres affaldsmængde og generelt håndtere affaldet med omtanke, og på den måde
være med til at skåne miljøet.

”Vi vil gerne opfordre alle til at
nedbringe deres affaldsmængde.”

”Vores forbrænding er bygget,
så vi tager mest muligt
hensyn til miljøet.”

Bornholms nye
forbrændingsanlæg
På vores nyrenoverede og yderst tidssvarende forbrændingsanlæg kan vi
forbrænde omkring 20.000 tons affald om året. Anlægget aftager affald
fra hele Bornholm, og det gælder både private og fra virksomheder. Vores
forbrænding er bygget, så vi tager mest muligt hensyn til miljøet. Vi ligger
langt under de tilladte grænseværdier, og ”røgen”, der kommer ud af skorstenen, er ren vanddamp.

BOFA først i Danmark!

Two Ram-presse med LID™-system
Energibesparelse & fleksibilitet
EcoBale-installationer i 7 lande

EcoBale AB, Särö, Sverige
Telefon +46 703 930 494 • www.ecobale.com
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• Metalopkøb
• Afhentning af jern

Bornholms Produkthandel ApS
Vognmand & Handelsfirma
Snorrebakken 8 A • 3700 Rønne
Tlf.: 56 95 11 29 • Fax: 56 95 37 73
• Nedskrotning af jernkonstruktioner, maskiner og biler

• Salg af nyt og gammelt
konstruktionsstål

• Salg af værktøj
• Salg af udstyr
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”Vi udvinder 175.000
gigajoule energi om året.”

E N T NIN G

• Vognmandskørsel
• Auto genbrug

Vi forsyner Rønne
med fjernvarme
Som borger i Rønne får du udbytte af den energi, der udvindes i vores
forbrændingsanlæg. Helt konkret udvinder vi 175.000 gigajoule energi om
året, som omdannes til fjernvarme.

”Maks. 7 % af alt
affald deponeres.”

Deponering
af affald
Noget affald kan desværre hverken genanvendes, genbruges eller brændes, uden det er til skade for miljøet. Dette affald deponeres miljømæssigt
forsvarligt i jorden, hvor en membran sikrer, at der ikke opstår nedsivning
fra affaldet. Affaldet bliver løbende overvåget og kontrolleret. Maks. 7 % af
alt affald deponeres.

Vi udfører:

BYGGEFORRETNING ApS
v. BYGMESTER JENS OLSEN
BYLEDSGADE 10 · 3700 RØNNE
TLF. 5695 0709 · FAX 5695 9709
POST@HJB-BYG.DK · WWW.HJB-BYG.DK
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Tømrer- og snedkerarbejde
Maskinsnedker
Murer- og flisearbejde
Anlægsarbejde
Kalkning
Renoveringsarbejde

”På vores genbrugscenter i
Vestermarie sorterer vi først
papir og pap, hvorefter det
presses i baller.”

Intet er for stort eller småt!
Alt i have- & parkmaskiner
Maskiner til landbrug & industri
Salg & service - OGSÅ til private!

HELLISEN

Rønnevej 90 . 3720 Åkirkeby . Tlf. 5694 7450
hellisen.dk

Genbrug og genanvendelse af dit affald
Genbrug og genanvendelse af affald er to størrelser, vi arbejder målrettet
med i BOFA. Vores containerpladser er frit tilgængelige, så du altid kan
komme af med dit affald. Her sorteres alt affald i containere, og det er
vigtigt, at det sorteres korrekt. BOFAs medarbejdere, der dagligt er at finde
på containerpladserne, står selvfølgelig altid klar med hjælp, hvis du skulle
have spørgsmål vedrørende dit affald.
Vi håndterer efterfølgende det indleverede affald. Noget bliver genbrugt i
sin oprindelige form, andet bliver genanvendt. F.eks. knuses rent træ og
genanvendes som spånplader.
På vores genbrugscenter i Vestermarie sorterer vi først papir og pap, hvorefter det presses i baller med henblik på videreforsendelse til genanvendelse. Alt glas fra vinduer, flasker mv. videresendes med henblik på omsmeltning til nyt glas.

”Du finder vores besøgscenter
i et gammelt vandtårn
bygget i 1936.”

Bliv klogere på
dit affald
Vi byder gerne indenfor og fortæller om affald og affaldshåndtering. Vi har
årligt omkring 1500 gæster. Lige fra de lokale skoleklasser til udenlandske
delegationer, som besøger Bornholm på grund af øens profilering som en
Grøn Ø.
Du finder vores besøgscenter i et gammelt vandtårn bygget i 1936, som for
nylig er blevet renoveret. Her inviterer vi gæsterne indenfor til undervisning
og foredrag og slutter af med en rundvisning – besøget er naturligvis gratis.
Du er altid velkommen til at kontakte BOFA for mere information.

Alt inden for nødstrømsløsninger
• Nødgenerator
• UPS

• Blybatterier
• Driftssikring

www.atek.dk - Tlf.: 4492 4400

Sydhavnsvej 3 • 3700 Rønne • Tlf.: 56 95 14 55
info@bhem • www.bhem.dk

BOFA I/S
Almegårdsvej 8
3700 Rønne
Tlf.:

56 95 92 00

E-mail: mail@bofa.dk

Brødrene Anker Hasle ApS
Østergade 28
3790 Hasle
Tlf: 56 96 40 02
Fax: 56 96 40 32
mail@broedreneanker.dk ∙ www.broedreneanker.dk

Brovangen 20 · 3720 Aakirkeby · Tlf. 56 97 56 05

Besøg os på: www.midtbornholmsauto.dk
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