CBiyolojik
C
atık bidonunuz yeşil atıklar
için yeterli olmuyor mu?

Cİlkbahar
C
ve sonbaharda ağaç ve çalı ke
sikleri nereye atılabilir?

Lübeck’te yeşil atıkları tüm yıl boyunca ücret
karşılığında alan dört adet geri dönüşüm alanı
bulunmaktadır. Başlayan her yarım kübik metre için
alınan ücret 2,50 Euro’dur.

Tasfiye işletmeleri ilkbaharda ve sonbaharda 4‘er
haftalık bir süre için bağlı olunan arazi başına 3m³ ağaç
ve çalı kesiği için ücretsiz sevk hizmeti sunmaktadır.
Kayıt telefonla gerçekleştirilmektedir (hacimli atık
gibi). Aynı zaman zarfında bağlı olan her bir arazi için
3m³ şahsi ağaç ve çalı kesiklerinizi de Niemark‘ta bulunan biyokütle tesisimize ek ücret ödemeksizin teslim
edebilirsiniz.

Ayrıca buradan 5,00 Euro fiyatla 60 litrelik biyolojik atık poşeti de satın alabilir ve bunları atık alma
gününde biyolojik atık bidonunuzun yanına koyabilirsiniz.

CC En yakın geri dönüşüm alanı nerededir
ve buranın çalışma saatleri nedir?
Geri dönüşüm alanı Herrenwyk
Masselbett 2a • 23569 Lübeck
Salı, Perşembe
8 - 17 saatleri arasında
Cumartesi
8 - 13 saatleri arasında
Pazartesi, Çarşamba, Cuma kapalıdır
Geri dönüşüm alanı St. Lorenz
Schwartauer Allee 52 • 23554 Lübeck
Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8 - 17 saatleri arasında
Cumartesi
8 - 13 saatleri arasında
Salı, Perşembe
kapalı
Geri dönüşüm alanı Niemark
Raabrede • 23560 Lübeck
Pazartesi’den Cuma’ya kadar 7-17 saatleri arasında
Cumartesi
8-13 saatleri arasında
Geri dönüşüm alanı Altstadt
Kanalstraße 7 • 23552 Lübeck
Salı’dan Cuma’ya kadar
8 - 17 saatleri arasında
Cumartesi
8 - 13 saatleri arasında
Pazartesi
kapalı

Biyolojik
atıklar
Çöp bidonuna atılamayacak
kadar değerli

CEski
C
Noel ağacı nereye bırakılabilir?
Tasfiye işletmeleri Noel ağaçlarını cadde kenarlarından
alarak toplayacaklardır. Noel ağaçları biyolojik atık bidonunuzun boşaltma gününde iyi görünür bir şekilde
saat 6’ya kadar cadde kenarına bırakılmalıdır ve bunlar ayrı bir araç tarafından toplanır. Ayrıca ağaçları geri
dönüşüm alanlarına belli bir zaman zarfı içinde ücretsiz
olarak da bırakabilirsiniz.

CDaha
C
başka sorularınız mı var?
Müşteri hizmetlerimiz sorularınızı ve önerilerinizi dinlemeye her zaman hazırdır.
Bize Pazartesi ila Perşembe günleri arasında 8-17 saatleri arasında ve Cuma günleri 8-16 saatleri arasında şu
yollarla ulaşabilirsiniz:
Telefon:
Faks:
e-Posta:
İnternet:

0451 - 70 76 00
0451 - 70 760 710
entsorgungsbetriebe@ebhl.de
www.entsorgung.luebeck.de

Yayımcı:
Malmöstraße 22
23560 Lübeck

CBiyolojik
C
atıkları neden ayrı olarak
toplamalıyım?
Çevre korumasına aktif bir katkıda bulunun ve tasfiye işletmelerini sürdürülebilir işletmecilikte ve
çevre kaynaklarının korunmasında destekleyin.

Cİçine
C
ne atılabilir, ne atılamaz?
Biyolojik atık bidonuna şunlar atılır:
✔ Meyve ve sebze kalıntıları
(turunçgiller de dahil)

Biyolojik atıklar mekanik biyolojik atık işleme
tesisimizde (MBA) fermente edilir. Bu işlemle
elektrik ve ısıya dönüştürülen biyogaz elde ederiz. İşlem sonrasında kalanlar biyokütle tesisinde
işlenirler ve gübre ve komposto olarak tarımcılıkta
kullanılabilirler. Böylece döngü tamamlanır. Enerji atıklardan elde edilir, besin maddeleri geri
dönüştürülür.

✔ Kahve tortusu, filtresi, çay, çay poşeti

Siz de hanenizde oluşan organik atıklar ve yeşil
atıklar için kahverengi biyolojik atık bidonlarımızı
kullanın. Bunun için ek ücret almaksızın 40 l, 80
l ve 120 l’lik bidonları hizmetinize sunuyoruz.
Biyolojik atık bidonları 14 günlük periyotlarla
boşaltılmaktadır. Böylece kalan atık hacminiz ve
buna bağlı olarak ödeyeceğiniz ücret azalacaktır.

✔ Bahçe atıkları

✔ Yiyecek kalıntıları (pişirilmiş yemekler de dahil)
✔ Bayat gıda maddeleri (ambalajı olmadan)
✔ Yumurta kabukları
✔ Çiçekler

✔ Kurumuş yapraklar
✔ Sarma kağıtları, örn. gazete
ve mutfak kağıdı

Biyolojik atık bidonuna şunlar atılamaz!
✘ Plastikler, ambalajlar, folyolar
✘ Poşetler, metaller, kutular

CBiyolojik
C
atık bidonu nasıl ve nereden
sipariş edilebilir?

✘ Hijyen ürünleri, bebek bezleri

Arsa sahipleri ve ticari işletmeciler biyolojik atık
bidonu müracaatı için şu imkanlara sahiptirler:

✘ Kül, sigara izmaritleri

✔ Telefon aracılığıyla:  0451 - 70 76 00
✔ İnternet adresimiz üzerinden:
www.entsorgung.luebeck.de
✔ Aşağıdaki adrese mektup göndererek::
Entsorgungsbetriebe Lübeck
Malmöstr. 22, 23560 Lübeck

✘ Elektrikli süpürge torbaları

✘ Tekstiller, deri
✘ İşlenmiş ahşap
✘ Kedi kumu, köpek dışkısı
✘ Toprak, çim parçası, kum, çakıl, taşlar

CBiyolojik
C
atıklarınıza ilişkin öneriler?
İlkbahar/ sonbahar:
✔ Ağaç ve çalı aksiyonu sırasında sunulan hizmetlerimizden faydalanın.
✔ Fazla atıklarınız için 5,00 Euro ücret karşılığında
60 l’lik biyolojik atık poşetleri alın.
Yaz:
✔ Biyolojik atık bidonlarını gölgeye koyun.
✔ Kurt ve koku oluşumunu önlemek için nemli
mutfak atıklarını ve yemek kalıntılarını gazete
kağıdına sarın.
✔ Oluşan yoğuşma suyunun buharlaşabilmesi
için biyolojik atık bidonunun kapağını ara sıra
açık bırakın.
✔ Bidonun dibine yerleştireceğiniz bir kat gazete kağıdı nemi emer ve bidonun sorunsuzca
boşaltılmasını sağlar.
Kış:
✔ Biyolojik atık bidonunu donmaya karşı emniyetli ve rüzgardan korunaklı bir yere yerleştirin.
✔ Donmalarını engellemek için nemli atıkları gazete kağıdına sarın.
Ayrıca:
✔ Ağaç ve çalı aksiyonları sürelerini ve Noel
ağaçları alma tarihlerini zamanında online olarak web sayfamızdan ve basından
öğrenebilirsiniz.
✔ Biyolojik atık poşetlerini Malmöstraße 22
adresinde bulunan hizmet noktasından ve
Lübeck’te bulunan dört tasfiye işletmesinden
temin edebilirsiniz.
✔ Niemark biyokütle tesisinden bahçeniz için
ücretsiz gübre alabilirsiniz. Sadece kap ve kürek getirmeniz yeterlidir.

