HULLADÉK HÍRADÓ

Az STKH Sopron és Térsége környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. hírlevele
2010. december.
INGYENES SZELEKTÍV HULLADÉK LEADÁS
Az átvevő kialakításával lehetőséget biztosítunk a soproni lakosság számára, hogy
mennyiségi korlátozás nélkül, ingyenesen el tudja helyezni a szétválogatott
hulladékot.
elektromos berendezések
fa (deszka, léc, bútor)
fémhulladék
használt étolaj
hungarocell

papír, karton
vegyes üveg
műanyagok
személyautó gumi
törmelék (szeméttel nem keverten)

Az így lerakott hulladék után nem kell fizetni.
A szétválogatás után maradt vegyes, nem újrahasznosítható hulladék a szemét,
melynek lerakható hulladéklerakó jegy megvásárlásával ( ½ m³ és 1 m³).
Az átvevőhely munkanapokon 9 órától 17 óráig tart nyitva.
2010. december 24-től 2011. január 2-ig a szelektív átvevőhely zárva tart.
További információ: 20/2199-443
ÚJ SZELEKTÍV GYŰJTŐSZIGETEK
Új szelektív gyűjtőszigetek kerültek kialakításra városunkban:
Ágfalvi úti lakópark Machatsek Gy. u. Kelénpataki u. sarok
Lehár Ferenc– Mészverem utca sarok
Petőfi tér (Festő terem mellett)
Tómalom (a játszótér mellett)
A szelektív gyűjtés szabályai:
1. Minden hulladékot az anyagának megfelelő gyűjtőkonténerben helyezzen el!
2. Tapossa laposra a PET palackokat!
3. Ne használja lomtalanításra a gyűjtőszigetet!
Kérjük, ügyeljenek a gyűjtőhelyek tisztaságára, a konténerekbe csak a tájékoztatómatricán felsorolt hulladékot helyezzék el. A nem rendeltetésszerűen használó
lakosok szabálysértést követnek el. A 2011-es évtől térfigyelő kamerák segítik a
szemetelés felderítését.

KARÁCSONYFA - GYŰJTÉS
A belvárosban és a családi házas körzetekben előzetes telefonos bejelentés alapján
történik a gyűjtés. A karácsonyfákat a kukaedények helyére kérjük kihelyezni, keddi
napokon, reggel 6 óra előtt.
Igénybejelentés: 99/506-483 (üzenetrögzítő)
Gyűjtési napok: január 4., 11., 18.
A lakótelepeken karácsonyfa-gyűjtését nem az STKH látja el.
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
2011-ben is folytatódik az ingyenes lakossági elektronikai hulladékgyűjtés.
A használaton kívüli, de ép elektronikai hulladékot további feldolgozás céljára
szedjük össze.
Előzetes telefonos bejelentés alapján, havonta két alkalommal (szerdai napokon) a
házak elé kihelyezett elektronikai berendezéseket szállítjuk el.
Igénybejelentés: 99/506-483 (üzenetrögzítő)
2011. évi gyűjtési napok:
január 12., 26., február 9., 23., március 9., 30., április 13., 27.,
május 11., 25., június 8., 29., július 13., 27., augusztus 10., 24.,
szeptember 14., 28., október 12., 26., november 9., 23., december 14., 28.
SZEMETELJÜNK JÓL!
Játék értékes nyereményekkel
Az STKH Sopron és Térsége környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. és a
nyugatmagyar.hu közös játéban 4 téli héten keresztül találkozhatnak Zsófi nénivel, aki
figyelmességével segíti a kukások munkáját. Ő a kukások védangyala, a „Zöldnagyi”.
Szerinte az odafigyelés a környezetünkre nem teher, nem is tudja másképp csinálni.
Hosszú élete során megszokta, hogy nem pazarol, megbecsüli azt, ami körülötte van
és értékeli mások erőfeszítéseit, amit a közösségért tesznek. Gondolatait, véleményét
nem rejti véka alá, meg is osztja a szomszédaival…
Játsszanak velünk és keressék a nyugatmagyar.hu weboldalán az STKH játékát
december 14-étől, négy héten keresztül! A helyes megfejtést beküldők közül minden
héten három szerencsés megfejtő a Zöld Állomás környezetbarát üzletünk
termékeiből válogathat 5000 Ft értékben.
STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
9400 Sopron, Verő J. u. 1. 99/505-790, stkh@stkh.hu, www.stkh.hu

