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HULLADÉK HÍRADÓ

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
és az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. közös hírlevele

Tisztelt Ügyfeleink!

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 hulladékgyűjtéssel kapcsolatos hírekről, újdonságokról, változásokról.

ÚJ HULLADÉK LERAKÓ

2010. január 2-án megnyílt a kezelőtelepen az újonnan épített szigetelt hulladéklerakó 10.120 m² alapterülettel,
177.500 m³ lerakó kapacitással. A lerakó az Európai Unió környezetvédelmi előírásai szerint került kialakításra.

INGYENES SZELEKTÍV HULLADÉK LEADÁS

Új szelektív hulladék átvevőhelyet nyitottunk februárban, ahol a szétválogatott hulladékot ingyenesen elhelyezheti a
lakosság.
Leadható hulladékfajták:

4 elektromos berendezések
4 fa (deszka, léc, bútor)
4 fémhulladék
4 használt étolaj
4 hungarocell
4 műanyagok (italos palack,
csomagolási fólia, műanyagtáska)
4 papír, karton
4 személyautó gumi
4 törmelék (szeméttel nem keverten)
4 vegyes üveg

A szétválogatás után maradt vegyes, nem újrahasznosítható hulladékot nevezzük szemétnek, ami hulladéklerakási
jegy ellenében a hulladéklerakó telepen helyezhető el. A „szemétjegyet” ½ m³-es és 1 m³-es mennyiségre lehet megvenni 3.500 Ft illetve 1.750 Ft-os áron. Az átvevőhely munkanapokon 9 órától 17 óráig tart nyitva.

KÖRNYEZETBARÁTOKNAK
Új Utca – III. Soproni Környezetvédelmi Napok – május 21-23.

Május végén ismét megrendezzük az Új Utca Soproni Környezetvédelmi Napokat. Évről évre igyekszünk megfelelni a felmerülő igényeknek és ennek alapján bővíteni a programkínálatot. Tavaly Zöld Állomás üzletünket nyitottuk
meg, idén szakmai fórummal bővítjük a programsort. Neves, országosan elismert szakemberek fogadták el felkérésünket, hogy a fenntarthatóságról megosszák velünk gondolataikat.
A Pánikkeltés vagy jövőkép? szakmai fórum helyszíne a Pannónia Szálloda lesz, május 21-én.

A környezetvédelmi napokat már nem kell bemutatnunk városunk lakóinak. A belvárosi, szabadtéri kiállítás – idén a
fenntarthatóság jegyében – kiállítói információs standokkal, gyerek és családi programokkal, vetélkedőkkel tarkítva
kínálja a szabadidő hasznos eltöltését.
Ismét lesz Tapossa Laposra parádé, mellyel a szelektív gyűjtőszigetek tisztaságára szeretnénk felhívni a figyelmet.
Résztvevőink lesznek gyártók, civil és környezetvédelmi szervezetek, oktatási intézmények.

Idén is kiemelt Partnerünk az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. csapata, mely idén már harmadszor vesz részt a
Soproni Környezetvédelmi Napokon, de idén új játékokkal lepi meg az érdeklődőket. A hulladékká vált csomagolás szelektív gyűjtését játékos formában mutatja be minden korosztály számára izgalmas és tartalmas formában.
A játékok kialakításánál a készítők arra törekedtek, hogy olyan eszközöket alkossanak, ami leköti a gyerekek figyelmét, így játszva sajátíthatják el a környezettudatos szemléletet.
„Jó Önnek és a Földnek is jó!”

Zöld Állomás környezetbarát üzletünk mára jó partnere lett azoknak, akiknek fontos a környezettudatos életmód.
Mosó- és tisztítószerek, biokozmetikumok, újrahasznosított alapanyagokból készült termékek és a háztartási szelektív gyűjtéshez használatos edények, zsákok találhatók az üzletben. Rendkívül fontosnak tartjuk a tanácsadást,
pontos termékismertetést, mellyel szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére. Az üzletben egy információs helyiséget is kialakítottunk. Folyamatosan szervezünk ide előadásokat, foglalkozásokat, ahol szakemberek, gyakorlati bemutatók segítségével ismerkedhetnek a környezetbarátok az ésszerű mindennapokkal.
dátum

Téma

03.16.

Tavaszi nagytakarítás – Középpontban a „zöld” megoldás

04.13.

Környezetbarát gyógyszertár – bemutatkozik az Állomás Patika

03.30.
04.27.
05.11.

06.08.
06.22.

Csodás bababőr – babaápolás kompromisszumok nélkül
Szúnyogcsípés ellen – környezetbarát rovarriasztás

Hajápolás, hajfestés – természetes anyagok a mesés Keletről
Ne égjünk le! – a kozmetikusmester tanácsai

Kipróbálná? – gyakorlati úrmutató környezetbarátoknak
Kezdés mindig 16 órakor

SÉRÜLT KUKAEDÉNYEK PÓTLÁSA

Sajnos egyre több a régi, elhasználódott kukaedény a városban, amelyek kiürítése balesetveszélyes. A sérült kukaedény észlelésekor kollégáink felhívják a tulajdonos figyelmét a problémára. Kérjük, értesítésünk után szíveskedjenek az elhasználódott kukákat lecserélni.

A kukaedény pótlását (új edény beszerzést vagy bérlését) Ügyfélszolgálatunk munkatársainál igényelhetik az 514582-es telefonszámon, illetve személyes ügyintézés esetén a Verő J. u. 1. szám alatti irodánkban.

FANYESEDÉK GYŰJTÉS

A tavaszi zöldhulladék-gyűjtést a kizárólag erre a célra használható zsákok elszállításával végezzük. Az emblémás
műanyagzsákok a Zöld Állomás üzletünkben illetve az Ügyfélszolgálatunkon 150 Ft/db áron megvásárolhatók. A
csak zöldhulladékkal megtöltött, összekötött és a ház elé kihelyezett zsákokat telefonos bejelentés után keddi napokon elszállítjuk Igénybejelentés: 99/506-483.
Gyűjtési napok: március 16., 23., 30., április 6., 13.

LOMTALANÍTÁS

A lomtalanítás során a soproni lakosok általában a saját házuk elé helyezhetik ki a lomot, úgy, hogy a közlekedést
ne zavarja. Néhány, kukásautóval nehezen megközelíthető utca esetében továbbra is lomtalanítási gyűjtőpontokat
jelölünk ki. Az összegyűjtött lomokat a szeméttelepen rakjuk le, tovább már nem válogatjuk, ezért nagyon fontos,
hogy ne maradjon benne újrahasznosítható hulladék. A szóródó anyagokat a közterületek tisztasága érdekében
kérjük dobozba, zsákba gyűjtve kihelyezni. A megadott szállítási napon, reggel 6 óráig kérjük a lomot kihelyezni.
Lomtalanítás alkalmával kirakható: bútor, a háztartásban keletkezett egyéb nagyméretű hulladék, ami nem fér el
a kukában.

Tilos a lomtalanításkor kihelyezni: építési törmelék, veszélyes hulladék (hűtőszekrény, elektronikai hulladék, festék, gyógyszer), kommunális hulladék, állati tetem.

Cégünk ezeket a hulladékokat nem szállítja el!

Bõvebb információ: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
web: www.stkh.hu
Hulladéklerakó: Sopron, Harkai út • Tel.: 99/506-480 • Számlainformáció: 99/514-579
Ez a hírlevél is újrahasznosított papírra készült!

2010/1. szám, március

