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BIRZIKLAPEN ETXOLAK BORTZIRIAK ETA MALERREKAN!
Bortziriak eta Malerrekako Mankomunitateek 
Birziklapen etxolak paratu dituzte Etxalarren 
eta Donezteben hondakin bereziak modu ero-
soagoan biltzeko.

Nahi duzun egunean eta orduan utzi ahal iza-
nen dituzu zure hondakin bereziak!
Marrazki eta testuen bidez jakin ahal izanen 
duzu leihatila bakoitzean zein hondakin mota 
utzi daitekeen. 

Bortzirietako Mankomunitatea:
948 635 254
www.bortziriakzabor.com
bulegoa@bortziriakzabor.com

Malerrekako Mankomunitatea: 
948 451 746
www.malerrekakomankomunitatea.com
mancomunidad@malerreka.infolocal.org

Aerosolak
Bateriak
Bonbilak/fluoreszenteak
CDak / DVDak
Fitosanitarioak
Gailu elektriko eta elektronikoak
Garbiketa produktuak
Gasolio/olio filtroak
Kolak/silikonak 
Kutsatutako ontziak
Mugikorrak
Olio begetala
Olio minerala
Pilak
Pinturak
Erradiografiak
Tonerrak / inpresorako tinta

ZER UTZI
DEZAKEGU ETXOLAN?

ÆETXALAR: Herri sarrerako aparkalekuan
ÆDONEZTEBE: Elizagibela auzoaren sarreran

KOKAPENA

URTEZ URTE BIRZIKLAPEN DATUAK HOBETZEN!
Zure parte hartzearekin lortzen ari garena 
alboko grafikoan ikus dezakezu!
Aurten 2014an baino 436 Tn gehiago bir-
ziklatu ditugu,  birziklapen tasa %30,65tik 
%34,52ra pasatuz! Igoera handienak on–
tzietan (%36,53) eta materia organikoan 
(%57,02) izan ditugu!
Ea 2016an datu hauek hobetzen ditugun!

ADI!! Birziklapen
etxolak jarri direnez,

hondakin berezien kamioia
EZ DA larunbatetan

ETXALARRETIK
eta DONEZTEBETIK

PASATUKO
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%30,65

%34,52Birziklapen tasa



Latak

MARTXAN DUGU EDUKIONTZI HORI ETA URDINAK 
BILTZEKO KAMIOI BERRIA!

MALERREKAN AUZO KONPOST
GUNE BERRIA JARRI DA

Auzo konpost gune berria jarri da Doneztebeko Mer-
katarien karrikan, udaletxe ondoan hain zuzen ere.
Zure etxean sortzen diren hondakin organikoak 
bertan utzi nahi baldin badituzu, pasa zaitez Manko-
munitatetik eta informatuko dizugu. 

Plastikozko botilak 

Tetra brikak                            

Kartoizko
kaxa plegatuak         

Paperezko
poltsak

Egunkariak
Aldizkariak

Gogoratu

BORTZIRIETAN ZURE KIMAKETA
HONDARRAK UZTEKO LEKUAK

Lorategietan sortzen diren hondarrak bolumen handikoak di-
renez, zaila da konpostagailuetan sartzea. Horregatik belarra, 
hostoak, setuen hondarrak edo adarrak konpostatzeko guneak 
prestatuko dira Bortzirietan.

Adarrak bereizita utzi beharko dira gero birrindu ahal izateko 
eta bertze hondarrekin nahastuta, konposta ongi egiteko. Ezin-
go dira 6-7cm baino gehiagoko diametroa duten adarrak utzi.

Gogoratu

Plastikozko
poltsak 

Poliexpanezko
erretiluak                                                                                                                


