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Рециклируемите отпадъци се събират едната седмица,
а следващата смесените битови отпадъци.
Забележка: Допълнителни торби с отпадъци няма да
бъдат събирани. www.herefordshire.gov.uk/bin collection

Използвайте чанта
от плат или кош, в
кухнята, в които да
събирате отпадъците
за рециклиране.
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В денят за
събиране на Вашите
отпадъци, сложете
Вашият кош на
края на дома
Ви до 6:30 ч.
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Разделете отпадъците
от нещата за рециклиране,
вкъщи.

н<
7<Uикли>:

2

Поставете съответните
отпадъци в правилните
за тях кошове.
Лесно е допълнително да намалите
количеството на Вашите отпадъци.
Може да сложите обелките/корите от
плодове и зеленчуци и градински
отпадъци в контейнер за компостиране.
За повече информация и за поръчки на
контейнер за компостиране посетете:
www.getcomposting.com
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Уреди и мебели могат да бъдат дарени на
благотворителни организации или предадени в
центрове за рециклиране на битови отпадъци.

Ако не можете лично да транспортирате вещите,
същите могат да бъдат взети срещу съответно
заплащане. Моля обърнете внимание, че
съоръжения и оборудване няма да бъдат взети. За
повече информация посетете нашият уебсайт.

Ц<нр>=в< з: ><Uикли>:н<
н: бир=ви =рп:д Uи

Центрове за рециклиране на битови отпадъци има
в Hereford, Bromyard, Kington, Ledbury, Leominster
and Ross. За повече информация, включително
работното време, посетете нашият уебсайт.

lf hfdscouncil

www.herefordshire.gov.uk
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Ако не сте сигурни какво може да предадете за
рециклиране посетете:
www.herefordshire.gov.uk/recycling
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