Çöplerin Ayrılması – Doğrusu Böyledir !

Kâğıt Atık Bidonu
Ebatları: 120, 240 ve 1.100 litrelik
Boşaltılma sıklığı: dört haftada bir
Her siyah normal atık bidonunun yanında bir tane
ücretsiz kâğıt atık bidonu verilir.
Organik Atık Bidonu
Ebatları: 120 litrelik
Boşaltılma sıklığı: Nisan ve ekim ayları arasında haftada bir,
kasım ve mart ayları arasında ise on dört günde bir
Her siyah normal atık bidonunun yanında bir tane ücretsiz
organik atık bidonu verilir.

Sarı Torba Bidonu
Toplanma sıklığı: on dört günde bir
Öngörülen adet: Yıl ve hane başına 2 en fazla 4 rulo,
bilgi almak için telefon hattı 0800/588 97 20
Normal Atık Bidonu
Ebatları: 80, 120, 240 ve 1.100 litrelik
Boşaltılma sıklığı: on dört günde bir, 1.100 litrelik konteyner
ise haftada bir
Yeni, ek veya değişik ebatlarda bir bidona mı ihtiyacınız var?
Lütfen bidon ebatlarındaki değişiklik başvurusunu e-posta
yoluyla vbetzel@hofheim.de adresine veya
www.hofheim.mein-abfallkalender.de adresinde,
“Genel Bilgiler“ bölümünde bulabileceğiniz bir internet
formu üzerinden yapın.

Önemli Telefon Numaraları
Atık Telefonu: 06192/202-257-262
Toplatma Başvurusu: 06122/8001-9903 veya www.meinhardt.biz,
Büyük Elektronik Cihazlar havaleli atık portalı
Tehlikeli atık aracının tarih ve bekleme sürelerini atık takvimimizde ve
internette www.hofheim-mein-abfallkalender.de adresinde bulabilirsiniz.
Açılış Saatleri
Belediye:

Pzt – Cu
Salı ek olarak

9.00 – 12.00 arası
16.00 – 18.00 arası

Yurttaş Bürosu:

Pzt, Salı, Perş
Çarş
Cuma
Cmtesi

7.30 – 18.00 arası
7.30 – 14.00 arası
7.30 – 16.00 arası
9.00 – 12.00 arası

Değerli Atık Merkezi Pzt
(Ahornstraße)
Salı, Perş
Cuma
Cmtesi
Nisan, Mayıs, Eylül ve Ekim
aylarında ek açılış saatleri
Çarş

9.00 – 12.00 arası
16.00 – 18.00 arası
13.00 – 18.00 arası
9.00 – 14.00 arası
16.00 – 18.00 arası

Yayımlayan:
Hofheim am Taunus Şehri Belediye Meclisi
Sayfa Düzeni: RMG/Druck, Druck- und Verlagsgesellschaft b. R.

Çöplerin Ayrılması – Doğrusu Böyledir !
Kâğıt Atık Bidonu
Gazeteler, sert ciltli olmayan
kitaplar, broşürler ve karton
Duvar kâğıtları,
içecek kartonları
Organik Atık Bidonu
Organik mutfak atıkları ve
bahçe atıkları
Normal atıklar,
çocuk bezleri, elektrikli süpürge torbaları,
sigara izmaritleri
Sarı Torba/Konteyner
Üzerinde yeşil nokta olan
ambalaj malzemeleri
Kâğıt, porselen,
tencereler,
oyuncaklar
Normal Atık Bidonu
Sigara izmaritleri, hijyen malzemeleri, elektrikli süpürge torbaları, tencereler, eski ilaçlar
İnşaat
atıkları, zararlı
maddeler, değerli
maddeler

Havaleli atıklar ve büyük elektronik cihazlar
ücretsiz olarak toplanır. Büyük elektronik
cihazların ancak önceden bildirilmesi gerekir.
Telefon: 06122/80019903
veya e-posta: www.meinhardt.biz,
havaleli atık portalı

1,20 metre x 1,50 metre x 2,00 metreden büyük
olmayan havaleli atıkların, en fazla 1,5 metreküp
olarak kararlaştırılan tarih ve hane başına arsanın
önünde hazır edilmesi gerekir.

Ahornstraße’deki Değerli Atık Toplama
Merkezi
Küçük elektronik cihazlar, enerji tasarruﬂu lambalar, piller, metal, karton, inşaat
atıkları, boya kartuşları

Cam Konteyneri
Şişeler ve kapaklı kavanozlar renklerine
göre ayrılır
Bardaklar, ayna camı,
pencere camı, kristal
cam

Tehlikeli Atık Aracı
Boya, cila, ev kimyasalları, yangın
söndürücü

