Mantar şişe tıpaları (Naturkorken)
Şehrimiz ve çevresinde bulunan içecek satış mağazalarının
çoğu ve Reutlingen belediyesinin mobil zararlı madde teslim
aracı, doğal mantardan yapılmış şişe tıpalarını teslim alıyor.
CD ve DVD’ler
Ücretsiz olarak mobil zararlı madde teslim aracına, yerel belediye dairelerine, şehir kütüphanesine, „Neue Arbeit“ isimli firmaya (Täleswiesenstr. 14) veya Reutlingen’de BUND kurumuna
(Weingärtnerstr. 15) teslim edilebilir.

Önemli açıklamalar
Atıkların doğru şekilde teslimi
Atıkları atık toplama gününde vaktinde kaldırım kenarlarına yerleştiriniz. Dikkat: Çöpler sabah saat 6:00’da, yani işbaşı saatinde
toplanmaya başlar! Çöp toplama tarihleri için, bkz. Reutlingen
belediyesinin aktüel çöp toplama takvimi veya internette
www.reutlingen.de
Öneri!
Elektronik çalar saatimiz (www.reutlingen.de) istek üzerine, çöp
toplama gününden bir gün önce sizi e-mail yoluyla haberdar
edebilir. Bu ücretsiz servisimizi her zaman iptal edebilirsiniz.
Doğru çöp torbası
Çöp teslimatı için gereken her cins çöp torbasını ücret karşılığında şuralardan temin edebilirsiniz: Belediye bilgilendirme
dairesi (Rathausinformation, Marktplatz 22) veya yerel belediye
dairelerinden ya da TBR’den (TBR, Am Heilbrunnen 107, Reutlingen). Sarı renkli çöp torbaları ücretsizdir.
Bir sorunuz mu var?
Entsorgung & Stadthygiene enformasyon dairesindeki atık
danışma ekibi sorularınızı yanıtlayacak ve size tavsiyelerde
bulunmaktan memnunluk duyacaktır – 07121 303-5050 no.lu
telefonumuza telefon açın ya da e-mail yoluyla bize başvurun.
E-Mail: abfallberatung@reutlingen.de
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Çöp ayrıştırmaya
dair tavsiyeler

Bidonlar
Biyo bidonu (Biotonne) – Kahverengi kapaklı bidon
Boşaltma günleri:
Nisan – Ekim: Her hafta, Ekim – Mart: 14 günde bir
İçine ne atılır?
Yemek artıkları, kahve ve çay artığı (filtre dahil),
yumurta, fındık, fıstık ve meyve kabukları (limon, portakal dahil),
et, sosis ve sucuk artıkları, süs çiçekleri, saksı bitkileri, çalı ve
funda artıkları, kesilmiş çim, yaprak ve ot, evcil hayvanlara ait
yatak samanları ve pisliği, kuş kumu
Bidona sığmıyorsa:
Belediyenin keten torbalarında (bkz. arka sayfa) bidon yanına
bırakarak.
Kağıt bidonu (Papiertonne) – Mavi kapaklı bidon
Boşaltma günleri:
4 haftada bir kez
İçine ne atılır?
Gazete, dergiler, satış mağazalarının katalogları, kitap, karton
paketler (ufaltarak), mukavva karton, sigara paketleri, ambalaj
kağıtları, kağıt, kıyılmış kağıt
Bidona sığmıyorsa:
Reutlingen-Schinderteich’ta değerli atıklar merkezi
Wertstoffhof’a teslim ederek.
Diğer çöplerin bidonu (Restmülltonne) –
Gri kapaklı bidon
Boşaltma günleri:
Duruma göre 14 günde bir veya 4 haftada bir defa. Büyük
apartmanlarda konteynerler (770 – 1100 litre): Haftada iki kez/
her hafta/14 günde bir
İçine ne atılır?
Çocuk bezleri, hijen ve bakım malzemeleri, kağıt mendil,
elektrikli süpürge torbaları, kapı önü pislikleri, sigara izmaritleri, soğuk kül, kemik, duvar kağıdı artıkları, tekstil, bez,
hayvan pisliği, evcil hayvanlara ait yatak samanı ve pisliği
Bidona sığmıyorsa:
Belediyeden temin edilecek diğer atıklara mahsus torbalarda
(bkz. arka sayfa) bidon yanına bırakarak.

Atık toplama noktaları
Çöp toplama süreleri
Sarı torba (Gelber Sack)
4 haftada bir kez toplanır. Cam ve kağıt hariç olmak üzere
ambalajları ücretsiz temin edeceğiniz sarı torbalarda (bkz.
arka sayfa) hazır tutunuz.
Kullanılmış camlar (Altglas)
Atık toplama noktalarında cam konteynerleri şehrin her bölgesinde bulunur. Kullanılmış cam atma vakti her iş günü saat 7
ile 20 arası.
Eski elbiseler (Altkleider)
Şehrin her bölgesinde bulunan atık toplama noktalarındaki
konteynerlerde. Lütfen yalnız kullanılabilir giysi parçaları ve
ayakkabı atınız.
Yeşillik (Grüngut)
İlkbahar ve sonbaharda toplanır. Yeşilliği bağ halinde hazır
tutunuz (meyvesiz/kök bağları); çim, dökülmüş yapraklar (çürük
olmayan/topraksız halde) belediyelerden temin edeceğiniz
keten torbalarda (bkz. arka sayfa) hazır tutulur. Ücret karşılığı
yeşillik teslim edebileceğiniz bir başka yer de Reutlingen’de
bulunan (Häckselplatz), kesilmiş yeşillik toplama merkezleridir.
Zararlı maddeler (Schadstoffe)
Mobil zararlı madde teslim araçları tarafından üç ayda bir
ücretsiz olarak çözücü maddeler ihtiva eden boyalar ve laklar,
incelticiler, florasan lambaları, tasarruflu enerji lambaları, cıva
ihtiva eden maddeler, haşerat ilaçları, tahta koruma maddeleri
ve deterjanlar, piller ve aküler ve ilaçlar teslim alınır. Bundan
öte Reutlingen-Schinderteich’ta bulunan zararlı madde teslim
merkezi Wertstoffhof bütün yıl boyunca açık bulunmaktadır.
Büyük atıklar (Sperrmüll)
Büyük atık kartınızla veya internette www.reutlingen.de adresinden teslim alma servisini çağırabilirsiniz. En fazla 5 m3 büyüklüğündeki atıklar yılda bir kez ücretsiz olarak teslim alınır. Daha
fazla sefer için ve daha büyük atıklar için ücret talep edilir.
Piller ve aküler (Batterien)
Pil torbaları içinde biyo bidonunun veya diğer çöplerin bidonunun dışına tutturunuz. Çöp toplama işçileri size yeni bir pil
torbası bırakacaktır.

