Separar lixo poupa dinheiro
Papel, Papelão e metais são recolhidos gratuitamente. Vidro, latas de conservas, alumínio, pilhas e têxteis entregam-se gratuitamente nos depósitos da
cidade. As garrafas PET (plástico) aceitam-se de volta gratuitamente nos locais
de venda. Aparelhos eléctricos e lixo especial (químicos, pilhas etc.) devolvemse gratuitamente no local de venda ou no Abfallsammelhof na Militärstrasse.
Lixo doméstico normal/lixo volumoso e lixo bio-degradável são recolhidos
contra pagamento.
Lista de pontos de venda de sacos de lixo com taxa incluida e selos nas
últimas duas páginas no «Abfallratgeber»

Colocar o lixo à hora certa
Lixo , lixo volumoso, lixo bio-degradável, papel e papelão colocar até às 7.00
horas da manhã, ou o mais cedo ao anoitecer do dia anterior nos sítios marcados com «K» verde. O lixo é recolhido uma vez por semana. O dia da sua rua
está na lista do Abfallratgeber (terça, quinta ou sexta). lixo bio-degradável é
recolhido às segundas-feiras. Papel e papelão são recolhidos uma vez por mês
às quartas-feiras conforme a zona da sua rua (Kreis 1/ Kreis 2).
Lista de ruas e dias de recolha de lixo: nas primeiras duas páginas do
«Abfallratgeber»

Colocar o lixo separado no sítio certo
Para o lixo normal utilize os sacos oficiais AVAG ou os selos. Os sacos são depositados no próximo ponto marcado com «K» ou no contentor especial para
este fim no local da sua residência. Lixo volumoso com o respectivo selo é
recolhido ao mesmo tempo. Lixo bio-degradável atado, posto em recipientes
abertos ou contentores próprios com selos e colocado no mesmo sítio como
o lixo normal.
Papel e papelão atado separadamente. Recolha de papel: só jornais, revistas e
livros sem capa. Recolha de papelão: Caixas de papelão dobradas sem plásticos
(nenhumas embalagens de leite e sumos).
Para a recolha de metais só objectos de metal. Partes de madeira e plástico
têm que ser retiradas.

Lixo especial devolve-se no ponto de venda
Lixo especial (químicos, pilhas, lâmpadas, productos tóxicos etc.) não se coloca
no saco do lixo mas devolvem-se no ponto de venda ou no Abfallsammelhof
na Militärstrasse gratuitamente. Medicamentos devolvem-se na farmácia.
Vale para lixo especial até 20 kg: nas duas páginas do meio do
«Abfallratgeber»

Utilizar os depósitos durante o dia
para depositar vidro, latas de conserva, alumínio, pilhas e têxteis há depósitos
públicos na cidade. Estes só podem ser utilizados de segunda-feira a sábado,
das 7 às 20 horas. Proibida a utilização aos domingos e dias feriados. É proibido depositar lixo ao lado dos contentores.

Lixo não se joga para a rede de esgotos
Lixo não se joga nem para a sanita, nem lavatórios ou outros canos de esgotos.
Isto causa entupimento dos canos ou poluição da água.

Utilização de baldes de lixo públicos
Os baldes de lixo no espaço público servem para lixos em pequena quantidade. É proibido trazer lixo de casa e colocá-lo nos mesmos.

Queimar lixo é ilegal
Queimar lixo ao ar livre ou em aquecimentos ou lareiras produz gazes tóxicos
e por isso é proibido. Queimar pequenas quantidades de materiais naturais de
jardins ou da floresta é permitido, desde que produza pouco fumo e que não
incomode ninguém. Em aquecimentos a lenha só pode ser queimada lenha
bem seca ou «Pellets» (espécie de serradura prensada para uso próprio).

Abfallsammelhof – Serviço para casas privadas
No Abfallsammelhof na Militärstrasse podem ser entregues pequenas quantidades de lixo de casas privadas. O lixo separado é pesado e aceite contra pagamento imediato. Papel, papelão, metal e lixo especial até 20 kg podem ser
entregues gratuitamente:
Horário de abertura e planta de localização: na página dupla
«Sammelhof /Service im Abfallratgeber»

Para mais informações:
Tiefbauamt der Stadt Thun
Abfallbeseitigung
Industriestrasse 2
3602 Thun
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Tel. 033 225 83 59 / 033 225 84 08
Internet: www.thun.ch/abfallratgeber
www.thun.ch / integration
Email: abfallberatung@thun.ch
Email: kompostberatung@thun.ch

