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STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft.
9400 Sopron, Verő József u. 1.
Tel.: 99/506-480, 99/506-485
Fax: 99/514-544

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
1146 Budapest,
Hungária krt. 179-187.
www.okopannon.hu

HULLADÉK HÍRADÓ

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. közös hírlevele
Tisztelt Soproni Lakosok!
Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. közös hírlevelét tartják kezükben, amelynek segítségével rendszeresen tájékoztatjuk Önöket a városi szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hírekről, újdonságokról, változásokról.

ELKÉSZÜLT AZ ÚJ HONLAPUNK
Májusban készült el megújult honlapunk, ahol cégünkkel kapcsolatos minden fontos információ megtalálható. A
www.stkh.hu oldalakon lehetőséget biztosítunk a gyorsabb ügyintézésre. Használják, véleményezzék, hogy úgy formálhassuk, hogy a legjobban szolgálja a soproniakat!

BEFEJEZŐDÖTT A TAVASZI LOMTALANÍTÁS
Május második hetében befejeződött a tavaszi lomtalanítás városunkban. A közel két hónapig tartó akciónk során
461 tonna lom került beszállításra. Ez az őszi beszállított mennyiséghez képest több mint kétszeres növekedés.
Sajnos nagyon sok bosszúságot és plusz munkát okoz a nem megfelelően kihelyezett, illetve a nem lomtalanításba
való anyagok kihelyezése. Nem tudjuk folyamatosan ellenőrizni, hogy az egyes gyűjtőpontokat helyesen, lelkiismeretesen használják-e a környékbeliek, ezért legtöbbször csak a bosszantó és elkeserítő végeredménnyel találkozunk. Ilyen például, ha városunk tehetős cégtulajdonosa homokrakodóval tolja ki az udvarából az építési törmeléket
a lomtalanítási területre teljesen felelőtlenül és szabálytalanul.
Akik körültekintően, megválogatva rakják ki a hulladékot, azoknak nehéz elviselniük a feltúrt, szétborított kupacok
látványát. Ezért nagyon fontos, hogy gondosan járjunk el a hulladék kihelyezésekor is, hogy a rendetlenség kialakulását megelőzzük.
Lomtalanítási etikett:
• A lomtalanítást a lakosság és nem cégek, intézmények számára ajánljuk fel. (A vállalkozások részére cégre
szabott hulladékkezelési programot és személyes kapcsolattartást biztosítunk!)
• Az ömlesztett vagy apró darabokból álló hulladékot olyan tartóban helyezzék ki, ami egyben tartja a hulladékot,
oly módon, hogy a szél se tudja szétfújni!
• A hulladék lerakásával ne alakítsanak ki felesleges akadályt!
• TILOS kihelyezni: veszélyes hulladékot, elektronikai hulladékot, ömlesztett hulladékot, építési törmeléket.

A veszélyes hulladékot (akkumulátor, festékmaradék, fáradt olaj, elem) a lakosság a Harkai úti lerakón helyezheti el.
Az ép, nem „kibelezett” elektronikai hulladékot telefonhívás után a házaktól elszállítjuk.
E-hulladékgyűjtési napok a következő időszakban:
május 27., június 10., június 24., július 15., július 29., augusztus 12., augusztus 26., szeptember 16., szeptember 30.
Igényét bejelentheti munkanapokon 7-15 óráig az 506-485-ös telefonszámon lehet.
Az építési törmeléket a Pozsonyi úti lerakón helyezhetik el.
A lomtalanításba kirakott dolgok további válogatására jelenleg nincs mód, azokat a kukásautó tömöríti, majd a Harkai úti lerakón „leüríti” a szemetet, a figyelmetlenségből vagy nemtörődömségből belekerült, soha le nem bomló hulladékkal együtt.
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A GYŰJTŐSZIGETEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI
Az elmúlt időszakban többször tájékoztattuk Önöket a szelektív szigeteken tapasztalt elkeserítő állapotok miatt. Fontosnak tartjuk, hogy mindenki felismerje, hogy a
közterületek állapota az egyének hozzáállásán is múlik. A szelektív gyűjtőszigeteket
heti rend szerint tudjuk tisztán tartani, az ott összegyűjtött, válogatott hulladékot elszállítani. Ha a pl. PET palackokat nem összetaposva dobják a konténerekbe, akkor
csak a harmada fér bele annak a mennyiségnek, ami a konténerbe optimálisan (lapítva) behelyezhető. Ez azt jelenti, hogy levegővel teli palackokkal, italos dobozokkal megtöltött szelektív konténert háromszor kell üríteni, míg az összezsugorított hulladékkal teli társát egyszer. A szállítási távolságok csökkentése nemcsak környezetünk megóvása miatt fontos, hanem a költségek csökkentése miatt is! A szállítás
idő-, energia- és üzemanyag igényes, ami mind-mind pénzbe kerül. Az így jelentkező többlet költséget a városi közszolgáltatás fejlesztésére is lehetne fordítani, hogy
városunk szebb és tisztább legyen!
Sajnos újabb szelektív gyűjtősziget bezárására is kényszerülünk, mert a környékbeliek nem rendeltetésszerűen
használják a felajánlott lehetőséget. A Besenyő utca és az Evangélikus Temető mögötti sziget után most a Hajnal
téren szüntetjük meg ideiglenesen a gyűjtési lehetőséget. Ha nem változik a helyzet a Pap réten és a Locomotiv
mellett, szintén ezzel a szigorítással fogunk élni. Nagyobb odafigyelést, a közösség munkájának megbecsülését
kérjük Önöktől!
A szelektív gyűjtés szabályai:
1. Minden hulladékot az anyagának megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezzen el!
2. Tapossa laposra a PET palackokat!
3. Ne használja lomtalanításra a gyűjtőszigetet!
Kérjük, gondosan járjanak el a háztartásban keletkező hulladékok elhelyezésével, mert csak közösen, egymás erőfeszítéseit megbecsülve tudunk eredményeket elérni!

A 2009-ES ÉVBEN, MÁJUS 15-IG
SZELEKTÍVEN BEGYŰJTÖTT ANYAGOK MENNYISÉGE SOPRONBAN (tonnában)

papír
216

üveg
61

műanyag
114

e-hulladék
35

ÜGYFÉLSZÁM VÁLTOZÁS
Ebben az évben egy új számlázási programra tértünk át, mely egy rendszerben kezeli ügyfeleink adatait. Az új rendszerben megváltozott partnereink ügyfélszáma. Ez az új ügyfélszám a cégünk által kiküldött számla jobb felső
sarkában található.
A gördülékeny kiszolgálás érdekében ügyintézésnél, valamint pénzintézeteknél a csoportos beszedés megbízásánál is az új ügyfélszámot kérjük alkalmazni.

Bõvebb információ: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
9400 Sopron, Verő József u. 1. Tel.: 99/514-542, 99/514-579 Fax: 99/514-544
Hulladéklerakó – Sopron, Harkai út Tel.: 99/506-480, 99/506-485
Ez a hírlevél is újrahasznosított papírra készült!
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