Sortarea deşeurilor – Aşa e corect!

Container pentru hârtie
Mărime: 120-, 240-, şi 1.100 litri
Golire: o dată la patru săptămâni
Pentru ﬁecare container negru pentru deşeuri menajere
există un container gratuit pentru hârtie.

Numere de telefon importante

Container pentru deşeuri biodegradabile
Mărime: 120 litri
Golire: Din aprilie până în octombrie săptămânal, din noiembrie
până în martie o dată la paisprezece zile
Pentru ﬁecare container negru pentru deşeuri menajere există un
container gratuit pentru deşeuri biodegradabile

Termenele şi orarele de staţionare a camionului de colectare a deşeurilor
speciale se găsesc în calendarul nostru de deşeuri şi pe internet pe
www.hofheim-mein-abfallkalender.de

Sac/container galben
Ridicare: o dată la paisprezece zile
Repartizare: 2 până la maxim 4 role per gospodărie şi an,
informaţii la tel. 0800/588 97 20
Container pentru deşeuri menajere
Mărimi: 80-, 120-, 240- şi 1.100-litri
Golire: o dată la paisprezece zile, containerul 1.100 litri
săptămânal
Aveţi nevoie de un container nou, de un container suplimentar
sau de altă mărime? Vă rugăm să ne transmiteţi o cerere de
modiﬁcare a containerelor pentru deşeuri prin e-mail:
vbetzel@hofheim.de sau cu un formular de pe internet,
care se găseşte pe www.hofheim.mein-abfallkalender.de
şi acolo la „Informaţii generale“.

Telefon deşeuri: 06192/202-257-262
Înscriere pentru ridicare: 06122/8001-9903 sau www.meinhardt.biz,
portal deşeuri voluminoase aparate electronice mari

Orar de lucru cu publicul
Administraţia orăşenească: Lu – Vi
Ma suplimentar

9:00 – 12:00
16:00 – 18:00

Biroul pentru cetăţeni:

Lu, Ma, Jo
Mi
Vi
Sâ

7:30 – 18:00
7:30 – 14:00
7:30 – 16:00
9:00 – 12:00

Materiale reciclabile
(Ahornstraße)

Lu
Ma, Jo
Vi
Sâ

9:00 – 12:00
16:00 – 18:00
13:00 – 18:00
9:00 – 14:00

orar suplimentar în aprilie,
mai, iunie precum şi septembrie şi octombrie
Mi
16:00 – 18:00
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Sortarea deşeurilor – Aşa e corect!
Container pentru hârtie
Ziare, cărţi fără coperte cartonate, prospecte şi carton
tapete,
cutii de băuturi

Container pentru deşeuri biodegradabile
Deşeuri organice de la bucătărie şi din
grădină
deşeuri menajere,
scutece, pungi de
aspirator, mucuri de
ţigară
Sac/container galben
Ambalaje marcate ca
ecologice (Grüne Punkt)

Deşeurile voluminoase şi aparatele
electrice mari
se colectează gratuit, însă trebuie anunţate
la telefon: 06122/8001-9903 sau e-mail:
www.meinhardt.biz, portal deşeuri voluminoase
deşeuri de mari dimensiuni, nu mai mari de 1,20 m
x 1,50 m x 2,00 m,maxim 1,5 m3 per programare
şi gospodărie şi se pregătesc în faţa casei.

Centrul de reciclare din Ahornstraße
Aparate electrice de mici dimensiuni,
becuri ecologice, baterii, metal, carton,
moloz, cartuşe de imprimantă

Container pentru sticlă
Sticle şi borcane sortate
pe culori

hârtie, porţelan,
oale, jucării

veselă, oglinzi,
geamuri, cristal

Container pentru deşeuri menajere
Mucuri de ţigară, articole pentru igienă,
pungi de aspirator, oale, medicamente
vechi
moloz,
substanţe toxice,
materiale
reciclabile

Camionul pentru deşeuri toxice
vopsele, lacuri, chimicale menajere,
stingătoare de incendiu

