Flachgau’da
atık ayırma

?

Aşağıdaki atık
malzemeler ev atıklarına
dahil değildir.
Lütfen belediyeniz
tarafından verilen
yerel toplama tesislerini
kullanınız.

Atık kağıt ve karton
ücretsiz

Atık kağıt

• Kamusal toplama bidonuna
• Belediyenin geri dönüsüm tesisi

Karton

Bidona neler
atılmaz

Not

Nereye
atılır

?

• Belediyenin geri dönüşüm tesisi
• Küçük paketler katlanmış olarak
kamusal toplama bidonuna
• Hijyen kağıtları, içecek kutuları,
plastik torbalar, folyeler, kordonlar
• Lütfen büyük kutuları ve kartonları
geri dönüşüm alanına getiriniz. Atık
kağıtlar için olan kamusal toplama
tanklarını boşluk bırakmadan
doldurunuz.

?

• Mutfaktan atıklar:
Sebze, meyve ve yemek artıkları,
bozulmuş gıdalar, kahve filtreleri, çay
poşetleri, yumurta kabukları, kirlenmiş
kağıtlar (peçeteler, mendiller)
• Bahçeden atıklar:
Ağaç yaprakları, çimen kesimi, yabani
otlar, bitki atıkları, çalı çırpı, küçük
hayvan gübresi

Neler

• Beyaz ve renkli camlar için olan
kamusal toplama bidonuna
• Belediyenin geri dönüşüm tesisi

Bidona neler
atılmaz

• Pencere camları, züccaciye atıkları,
bardaklar, ayna, telli cam, porselen,
seramikler, ateşe dayanıklı camlar ve
ampüller, floresan lambalar ve enerji
tasarruf lambaları

Not

• Lütfen beyaz ve renkli camları
dikkatlice ayırınız, kapsülleri ve vidalı
kapakları camlardan ayırınız

• Karton kutular, paket kağıtları, kese
kağıtları, kartonlar, oluklu mukavvalar

Neler
Nereye
atılır

• Sadece cam ambalajlar:
Örnek: tek kullanımlık şişeler
(şarap, şampanya, meşrubat şişeleri),
konserve kavanozları (sebze, meyve,
reçel)

• Gazeteler, dergiler, kataloglar,
broşürler, yazı ve büro kağıtları,
kitaplar, defterler, zarflar

?

Biyo atıklar
ücretsiz

Neler

Neler

Nereye
atılır

Geri dönüşüm ve eski
malzemeleri toplama merkezi
ile ilgili bilgileri belediyenizden
temin edebilirsiniz.

Beyaz ve renkli camlar

Nereye
atılır

Bidona neler
atılmaz

?

• Biyo bidonuna
• Kendi bahçenizde gübre haline
getirme
• Ağaç, çalı ve çit parçaları geri
dönüşüm alanına
• Artık çöpler
• Paketler
• Sorunlu malzemeler, kömür külü

Metal ambalajlar

Plastik ambalajlar
ücretsiz

• Sadece şu ambalajlar:
boş plastik şişeler, plastik kaplar
(yoğurt, süt kutuları), plastik tüpler,
plastik poşetler ve folyeler, plastik
meşrubat kutuları ve süt kutuları,
kompozit kaplamalar, buzluk poşetleri

Neler

Nereye
atılır

Bidona neler
atılmaz

Not

?

• „Sarı bidon“ kamusal toplama
bidonuna
• Sarı torba
• Belediyenin geri dönüşüm tesisi
• Plastikten yapılmış tüm öğeler bir
paket veya ambalaj parçası değildir
(plastik oyuncaklar, plastik çiçek
saksıları, spor malzemeleri, çesitli ev
eşyaları, motor yağı kutuları, boya
kutuları, margarin kapları, kirli ve
yağlı kaplar vs.=> Bunlar ev atıklarına
atılmalıdır)
• Mümkünse hacmi
azaltmak (meşrubat
kutularını katlamak,
plastik şişelerin
havasını alarak
şıkıştırmak)

Hantal atıklar
ücretsiz

• Sadece şu ambalajlar:
Alüminyum ve konserve kutuları, evcil
hayvan gıda kutuları, metal tüpler,
metal kapaklar, yoğurt kutularının
alüminyum folyo kapakları,
alüminyum folyolar

Neler

Nereye
atılır

Bidona neler
atılmaz

?

• Kamusal toplama bidonuna
„Mavi bidon“
• Belediyenin geri dönüşüm tesisi
• Gaz kartuşları, yangın söndürücüler,
sprey ve deodorant kutuları artmış
içeriği ile birlikte (sorun oluşturan
malzemeleri toplama bidonuna),
çivi, tepsi, tencere gibi diğer metaller
hurdaya atılır

• Hantallıklarından veya ağırlıklarından
dolayı ev atıklarına atılamayan atıklar
• Ahşap, metal ve diğer hantal atıklar
mesela; döşekler, halılar, kaplamalar,
mobilyalar

Neler

Nereye
atılır
Neler
atılmaz

?

• Belediyenin geri dönüşüm tesisi
• Ev atıkları, biyo atıklar, paketler,
ambalajlar, çimen, çalı, inşaat enkazı

Sorun oluşturan malzemeler

Hurda olmuş elektrikli aletler
ücretsiz

Daha fazla bilgi için www.eak-austria.at

ücretsiz

Tehlikeli ve zehirli atıklar gibi zararlı artık
içeren kutular:
• Bitki koruma ürünleri, kimyasallar
• Temizlik malzemeleri, deterjanlar
• Boyalar, cilalar, yapıştırıcılar
• İlaçlar
• Petrol kontamine atıklar
• Kalorifer yakıtı, motor yağı, benzin
• Sprey ve deodorant kutuları artmış
içeriği ile birlikte
• Piller, aküler

Neler

• Elektrikle çalışan tüm cihazlar.
Altı kategoride toplanmakta:

Neler

• Büyük cihazlar:
Çamaşır makinaları, ocaklar,
bulaşık makinaları
• Küçük cihazlar:
Cep telefonları, radyolar, mikserler,
elektrikli süpürge, elektrikli aletler
• Ekranlı cihazlar:
Televizyonlar, bilgisayar ekranları
• Soğutucular:
Derin dondurucular, buzdolapları,
klimalar
• Gaz deşarj lambaları:
Floresan tüpleri,
enerji tasarruflu ampüller
• Cihazlara ait piller
Nereye
atılır

?

• Belediyenin geri
dönüşüm tesisi

Gıdasal yağları
ÖLI Kovasında biriktirme

Nereye
atılır
Dikkat

?

• Belediyenin geri dönüşüm tesisi
• Sorun oluşturan malzemeleri toplama
• Zararlı artık içeren kutular da imha
edilmelidir! Farklı sorunlu
malzemeleri hiç bir zaman
birbirine karıştırmayınız,
daima orijinal kutusu ile
birlikte teslim ediniz.

ücretsiz

Neler

Nereye
atılır
Neler
konulmaz

ÖLI ile aşağıdakileri biriktirebilirsiniz:
• Kullanılmış kızartma yağları
• Gıdaların yağları (konservelerden vs.)
• Tereyağı ve domuz yağı
• Bozulmuş ve tarihi geçmiş gıdasal
yağlar

?

• Belediyenin geri dönüşüm tesisi
• Mineral yağlar, motor yağları,
mayonez, soslar, gıda artıkları

Flachgau atık danışmanlığı
Sorularınız mı var? Memnuniyetle danışmanlığınızı yapmaktayız:
Ebenau, Faistenau, Fuschl a.See, Hintersee,
Hof, Koppl, Plainfeld, St. Gilgen, Strobl,
Thalgau
Franz Kendler
Gemeindeverband Abfall- u. Umweltberatung
Flachgau-Ost, AUFO
Lohstraße 25, 5324 Faistenau
Tel: 06228/72 64
Mobil: 0664/10 07 264
aufokendler@umwelt.salzburg.at
www.regionfuschlsee.at/aufo

Berndorf, Eugendorf, Henndorf,
Köstendorf, Mattsee, Neumarkt, Obertrum,
Schleedorf, Seeham, Seekirchen,
Straßwalchen
Gabi Burgstaller, Marianne Mieser
Regionalverband Salzburger Seenland
Umwelt- und Abfallberatung
Seeweg 1, 5164 Seeham
Tel: 06217/20 240
burgstaller@rvss.at, mieser@rvss.at
www.rvss.at
Bürmoos, Dorfbeuern, Göming,
Lamprechtshausen, Nußdorf, Oberndorf,
St. Georgen
Helmut Timin
Regionalverband Flachgau-Nord
Stadthalle Oberndorf
Joseph Mohrstr. 4a, 5110 Oberndorf
Tel: 06272/41 217
oﬃce@flachgau-nord.at
www.flachgau-nord.at

Anthering, Bergheim, Elixhausen,
Elsbethen, Hallwang
Mag. Christine Schnell
Gemeindeamt Bergheim
Dorfstr. 39, 5101 Bergheim
Tel: 0662/45 20 21-32
schnell@bergheim.at
Wals-Siezenheim
Walter Eder
Gemeindeamt Wals-Siezenheim
Hauptstr. 17, 5071 Wals-Siezenheim
Tel: 0662/85 11 81-34
w.eder@wals-siezenheim.at

