JATORDU HERRIKOIETARAKO MATERIALAREN
BERRERABILPEN SISTEMA
Dokumentu honetan, Alkarrekin Soraluze Eginezeko Jasangarritasun
taldeak jatordutarako material komunitarioaren inguruan proposatutako sistema
azalduko da.
Sistema honekin, urtean zehar egiten diren ekitaldi edo ospakizunetan erabili
ohi den jatorduetako materialari erabilera egoki bat eman nahi zaio.
Horretarako, hainbat faktore ezinbesteko direla ikusi da:
- Material guztia toki berean batzea
- Biltegia denon eskura izatea
- Garbiketa biltegitik gertu egotea
- Jasotako eta utzitako material kopurua mantentzea
- Pertsona arduradun bat izatea
Faktore hauek kontuan hartuta, Jubilatuen Etxeari proiektuan parte
hartzeko proposamena eman zitzaion. Aurre disposizio ona jaso ostean,
beraiekin lan egitea erabaki zen.
Biltegi gisa merkatu plazako lokal bat erabiliko da, Jubilatuen Etxetik
gertu. Hortaz, biltegia aukeratuta, erabilera sistemaren arauak eta baldintzak
deskribatuko dira.
Berrerabilpen sistema
Eskaera
- Tresneria erabiltzeko, materialaren eskaera orria beteta entregatu behar
da, udaletxeko bulego orokorrean edo email bidez udala@soraluze.eus
helbidera. Eskaera orria udaletxeko bulego orokorrean edo udaleko web
orrialdean eskuratu daiteke.
- Eskaera orrian jaso nahi den materialaren deskribapena emango da,
kopuruak eta jasotze- eta entregatze-datak barne.
Jasotze egunean
- Eskaera orrian materiala jasoko den eguna eta tokia zehaztu beharko
dira.
- Materiala entregatu aurretik honen zenbaketa egingo da.
- Tresneriaren garbiketa Jubilatuen Etxean egitea erabakitzen bada,
eskatzailearen ardura izango da bertako arduradunarekin entregatzedata zein ordua aurretik zehaztea.

Entregatze egunean

-

-

Materiala garbituta eta lehortuta entregatuko da eskaera orrian zehazten
den tokian. Jubilatuen Etxean garbitzea erabaki bada, tresneria elikagai
edota edari arrasto gabe entregatuko zaio bertako arduradunari aurretik
adostutako ordutegian. Ordainketa modua Jubilatuen Etxeko
arduradunarekin zehaztuko da.
Materialaren zenbaketa egingo da berriz ere. Zerbait falta ezkero, talde
eskatzaileak ordaindu beharko du.

Berrerabilpen sistema honen barruan dagoen material guztia 3 taldetan
sailkatu da: alokairu eta garbiketarako materiala, doako tresneria eta
soberakinak.
Alokairu eta garbiketa
-

Materialaren eskaera eta erabilera doakoa da.
Materiala garbia eta lehorra entregatu behar da.
Galdu edo apurtutako material ordaindu egin beharko da.

Garbiketa moduak:
- Tresneriaren garbiketa eskatzaileak berak egin dezake kosturik gabe,
beti ere tresneria garbia eta lehorra entregatzen badu.
- Garbiketa Jubilatuen Etxeko arduradunak egin dezake, honek kostea du.
Ordainketa kopuruak hurrengo taulan zehazten dira:

ALOKAIRU ETA GARBIKETA MATERIALA
LIMPIEZA Y ALQUILER DE MATERIAL
Ale bakoitzeko prezioa (€)
Precio por cada pieza (€)
Sardeska/tenedor
Sardeska handia/tenedor grande
Labana/cuchillo
Laban handia/cuchillo grande
Goilara handia/cuchara grande
Goilara txikia/cuchara pequeña
Espatula
Edalontzia/vaso

0.05 (*)
0.06 (*)

Platera/plato
Burruntzalia/cucharón
Apar-kentzailea/espumadera
Xukadera/escurridor
Pitxarra/jarra
Estalkia/tapa
Sukaldatzeko tabla/tabla de cocina
30L-ko ur bidoia/bidón de 30L (ura bakarrik)
Inbutua/embudo
0.20 (**)
Katilua/bol
Entsalada ontzia/ensaladera
Erretilua/bandeja
0.40(**)
Kazola/cazuela
Zartagina/sartén
Garraiatzeko kaxak/cajas de transporte
2.00 (***)
(*) Galtzen den ale bakoitzeko 0.50€ ordaindu beharko da./
Por la pérdida de cada pieza se pagará 0.50€.
(**) Galtzen den ale bakoitzeko 10€ ordaindu beharko da.
Por la pérdida de cada pieza se pagará 10€.
(***) Galtzen den ale bakoitzeko 50€ ordaindu beharko da.
Por la pérdida de cada pieza se pagará 50€.

DOAKO TRESNERIA
UTENSILIOS GRATUIT
Kortxo-kentzeko/sacac
Eskantziadorea/escan
Ontzia/balde, cubo
Ogi-saskia/panera
Eskutrapua/trapo
Amantala/delantal
Telazko mahai-oihala/
Telazko zapia/servillet
Doako tresneriatik gal
da.
Por la pérdida de cada

ARMAIRUAN SOBERA
SOBRAS EN EL ARMA
Bridak/bridas
Paper albala/papel alba
Zakar poltsa/bolsa de b
Azukrea/azúcar
Gatza/sal
Zotzak/palillos
Paperezko zapiak/serv
Paperezko mantelak/m
…

