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Ha elfelejtette kihúzni a kukát…
Információ: 99/506-488
Társaságunknak egyre több problémát jelent, ha az ürítés napján Ügyfeleink elfelejtik
kihúzni a ház elé a kukát. A szemétszállítás zavartalansága érdekében a következő
eljárást követjük:
a. Ha magánszemély a szolgáltatás megrendelője (családi házban élők), akkor a
következő ürítésig a kukásedény mellett STKH-s szemeteszsákba tudják gyűjteni
a kommunális hulladékot. Zsákok a Zöld Állomás üzletünkben (Mátyás király u.
34., szemben az állomással) és az Ügyfélszolgálatunkon (Verő J. u. 1.,
Innovációs Központ) vásárolhatók meg 630 Ft/db áron.
b. Ha közös képviselő a szolgáltatás megrendelője (társasházak esetében), akkor
a közös képviselő telefonos bejelentése után egyeztetett időpontban
elszállítjuk a kihúzott kukákból a szemetet. Az ürítés díját a társasházra terheljük.
Ingyenes elektronikai hulladékgyűjtés
Információ: 99/506-483
Telefonáljon, ha kidobná a használhatatlan, de komplett hűtőszekrényt, tévét,
konyhai elektronikai berendezést vagy számítógépet! A hulladékokat tegyék ki a
házak elé és előzetes telefon bejelentés alapján havonta két alkalommal (szerdai
napon) a házak elől szállítjuk el.

Gyűjtési napok: augusztus 10., 24., szeptember 14., 28., október 12., 26.
Legyen Ön is felelős a környezetért! A használt elektronikai eszközökből kinyerhető
másodalapanyagok

új

berendezések

előállítását

könnyítik

meg,

kevesebb

nyersanyag felhasználását segítik. Ne dobja a szemét közé!
Tapossa laposra!
Információ: 99/506-483
Sopronban is egyre többen gyűjtik a használt műanyagpalackokat különválogatva.
Ez a gyűjtési forma egyrészt környezetbarát, mert a használt PET palackokból
újrahasznosított eszközök, tárgyak készülnek (pl. italos rekeszek, vállfák, esőkabátok,
műanyagbútorok…). Másrészt pedig pénztárcabarát megoldás is, hiszen a szelektív
szigetek konténerében elhelyezett palackok nem a házaknál lévő kukákat púpozzák.
Hogy a közösség számára is takarékos megoldás lehessen a palackok szelektív

gyűjtése, fontos, hogy lapítva kerüljenek a gyűjtőedénybe. Így
háromszor több palack fér a konténerbe (gyűjtőzsákba), számolhatunk
így is, hogy a saját „adagunkon” kívül még két környezetbarátnak
biztosítunk helyet a hulladéka elhelyezéséhez.
Hasznos, ha szelektíven gyűjti, még hasznosabb, ha laposra taposva gyűjti!

Lehetőség: társasházi szelektívgyűjtés
Zöldhulladék-gyűjtés
Információ: 99/506-483
A lakossági zöldhulladék a komposztáló telepünkön ingyenesen elhelyezhető.
Nyitva tartás: H-P 10-18, szombat 8-16 Vasárnap ZÁRVA!
Őszi fanyesedék gyűjtés
Információ: 99/506-483
A Zöld Állomás üzletünkben (Mátyás király u. 34., szemben az állomással) és az
Ügyfélszolgálatunkon (Verő J. u. 1., Innovációs Központ) megvásárolt zsákokban
elhelyezett lombot és nyesedéket telefonos bejelentés után, cégünk a házak elől
elszállítja.
Zöldhulladék-gyűjtőzsák: 150 Ft/db
Elszállítás: keddi

napokon (csak emblémás

zsákba

helyezett zöldhulladékra

vonatkozik!)

Gyűjtési napok: november 8., 15., 22., 29., december 6.
Zöld Állomás környezetbarát üzlet - Natura
Információ: 99/506-577
A Zöld Állomás üzletünk előtt havonta megrendezett Natura (környezetbarát piac)
már hagyományos találkozóhelye lett az egészséges portékák kedvelőinek. Az
ingyenes masszázskóstoló továbbra is kihagyhatatlan ajánlat minden érdeklődőnek!

Natura: augusztus 13., szeptember 17., október 15., november 12., 9-13 óráig
Zsófi néni – Szemeteljünk JÓL!
Információ: 99/505-438
Keresse Zsófi nénit, a kukások őrangyalát, augusztus végétől a nyugatmagyar.hu
internetes újság oldalain. Játsszon velünk értékes nyereményekért! Négy héten
keresztül 3-3 szerencsés játékosunkat 5000 Ft-os Zöld Állomás ajándékutalvánnyal
jutalmazzuk.

A következő STKH Hírlevelet november közepén vehetik kézbe.
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