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Kérjük Önöket, hogy a lomtalanításra 
szánt hulladékot reggel 7 órára helyez-
zék a házuk elé, mert a járműveink a 
telephelyről hétkor indulnak, és minden 
utcában csak egyszer haladnak végig. A 
későn vagy nem a kijelölt napon kira-
kott hulladékot már nem áll módunkban 
elszállítani.

Néhány fontos  
tudnivaló:

Mi a lom? 
A lakásban és az egyéb, emberi tartózkodás-
ra szolgáló helyiségekben felhalmozódott 
szilárd hulladék (nagyobb méretű beren-
dezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási 
készülék, rongy, műanyag és konzervdoboz, 
edény, papír stb.).
A használt gumiabroncsokat a tavalyi gya-
korlatnak megfelelően a diósdi önkormány-
zat saját eszközeivel és saját embereivel 
gyűjti össze.

Tudnivalók a lomtalanításról Mennyi lomot lehet kirakni? 
Egy lakóegység által kitehető lom mennyi-
sége: 2 m3.

Mi az, ami nem tehető ki? 
Többlethulladék – ennek elszállítására kér-
jük, vegye igénybe az ÉRD-KOM Kft. felirattal 
ellátott zsákjainkat.
Sitt, építkezésből-bontásból származó hulla-
dék, veszélyes hulladék, akkumulátor, fény-
cső, gyógyszer, vegyszeres edények, kerti 
hulladék stb.
Kérjük, ne rakjanak ki autóalkatrészeket sem!

A sikeres lomtalanítás és a környezeti terhe-
lés csökkentése érdekében, kérjük, használja 
a szelektív hulladékgyűjtőket, az oda elhe-
lyezett hulladékok hasznosításra kerülnek. 

A lomtalanítást terveink szerint aznap be 
is fejezzük. 
Amennyiben Önnek kérdése merülne fel, 
úgy kérjük, hogy keresse ügyfélszolgálati 
munkatársunkat a 06-23-521-610-es tele-
fonszámon.

ÉRD-KOM Kft.

információk

Ács u.
Ajnácskő u
Aknász u.
Aszfaltozó u. 
Asztalos u. 
Bádogos u.
Bányász u.
Barlang u.
Bem tér
Bérc u. (M7-ig)
Betonozó u.
Bognár u.
Burkoló u.
Búvár u.
Csigás u.
Csillés u.
Csiszoló u.
Csókakő u.
Csúcs u.
Darukezelő u.
Deterekő u.
Egervári u. (M7-ig)
Esztergályos u.
Faragó u.
Favágó u.
Fazekas u.
Felvinci u.
Fényező u.
Festő u.

Firtos u.
Fogarasi u.
Fonó u.
Földmérő u.
Földmunkás u.
Fuvaros u.
Fűrészes u.
Fűtő u.
Gépész u.
Hegesztő u.
Hollókő u.
Iparos u
Írottkő u.
Kádár u.
Kályhás u.
Kárpitos u.
Kéményseprő u.
Kerékgyártó u.
Kovács u.
Kőműves u.
Köszörűs u.
Kövező u.
Kubikus u.
Lakatos u.
Mázoló u.
Mester u.
Műszerész u.
Művezető u.
Napszámos u.

Nyomdász u.
Olvasztár u.
Orom u. 
Öntő u.
Ötvös u.
Simitó u.
Somoskő u.
Sóskúti u.
Szedő u. 
Szénegető u.
Szigetelő u.
Sziklás u.
Szirtes u.
Szövő u.
Takács u. 
Tekercselő u.
Tetőfedő u.
Tihanyi tanya 
Tímár u.
Törökbálint u.
Üveges u.
Vajár u.
Vereczki u .(M7-ig)
Vésnök u.
Vihorlát u.
Visegrádi u. (M7-ig)
Zengő u.

Aggteleki u.
Aradi u.
Bajcsy Zs. u.
Bakonyi u.
Bérc u.
Bihari u.
Bikszádi u.
Borszéki u.
Börzsönyi u.
Brassói u.
Bükk u.
Cserhalmi u.
Cserhát u.
Csobánci u.
Csúcs u. (M7. és a 
Kőhalmi u. között)
Csurgói u.
Daróczi u.
Debrői u.
Dévai u.
Dévényi u.
Drégely u.
Egervári u
Fátra u.
Frankó u.

Füleki u.
Füzérvári u.
Hargitai u.
Hegyalja u.
Igló u.
Kalotaszegi u.
Kárpáti u.
Kassai u.
Késmárki u.
Kolozsvári u.
Komáromi u.
Komlói u.
Korompai u.
Korponai u.
Kőhalmi u.
Körmóci u.
Kőszegi u.
Krasznahorka u.
Lípóti u
Lőcsei u.
Mátra u.
Mecseki u.
Murányi u.
Naszályi u.
Nógrási u.

Radnai u.
Regéci u.
Retyezáti u.
Rozsnyói u.
Salgói u.
Selmeczi u.
Somogyvári u.
Szendrői u.
Szigetvári u.
Szovátai u.
Tátra u.
Temesvári u.
Tordai u.
Toróczki u.
Tömösi u.
Törcsvári u
Trencséni u.
Tusándi u.
Ungvári u.
Vereczkei u.
Visegrádi u.
Vízmosás u.
Zilahi u.
Zólyomi u.

Lomtalanítási járatterv Érden
Kérjük, keressék ki utcájukat a táblázatból, és a megadott napon reggel 7 
órára helyezzék a lomokat a házuk elé. Figyelem! Az utcák betűrendben 
vannak. Sorrendjük nem a gyűjtés sorrendjét jelzi! Kérjük, olvassák el a 
hírlevelünk hátoldalán található tájékoztatót is. Köszönjük együttműködé-
süket a sikeres lomtalanítás érdekében!

2011. május 21.

2011. május 28.


