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حاوية منسية 38265000 :إدارة اإلشتراك 38272600 :الصرف الصحي98233022 :

أوقات الدوام:
:لدى مارن أربع محطات إلعادة التدوير
• برن فينز ميرا :اإلثنين الساعة ٧:٣٠ص٧:٠٠-م ،الثالثاء-الجمعة ٧:٣٠ص٤:٠٠-م.
• فصل الربيع :السبت الثاني من أيار ،الساعة ٩:٠٠ص٣:٠٠-عصرا
• هددا الند :أيام الثالثاء في األسابيع الزوجية الساعة ٢:٠٠ظهرا٦:٠٠ -م (٧:٠٠م نيسان-أيلول)
• بال دالن :أيام الثالثاء في األسابيع الفردية الساعة ٢:٠٠ظهرأ٦:٠٠-م (٧:٠٠م نيسان-أيلول)
فيغالند :كل خميس الساعة ٢:٠٠ظهرا٦:٠٠-م ،وكل سبت بالتناوب في األسابيع الزوجية من نيسان ولغاية أيلول.

التفريغ
• يجب وضع الحاوية والكيس خارجا قبل الساعة ٦:٠٠ص في يوم التفريغ .الرجاء ربط الكيس بإحكام.
• الحاويات الممتلئة وغير المفروزة ال يتم تفريغها .األكياس الموضوعة بجانب الحاوية اليتم جمعها.
• المسافة القصوى لتحميل الحاوية/الكيس هي خمسة أمتار .الحاويات التي تتجاوز هذه المسافة ال يتم تفريغها( .باإلمكان طلب
اشتراك إضافي)
تذكر إزالة الثلج ونثر الرمل (في حال الصقيع)• .

بحاجة ألكياس
•
•
•
•

يتم تسليم أكياس الورق والبالستيك والمواد العضوية لمدة سنة خالل شهري أيلول/أكتوبر.
أكياس نفايات الطعام :اربط الكيس بإحكام حول مقبض السلة ،وسوف يسلم عامل النظافة لفة جديدة من أكياس نفايات
الطعام.
أكياس الورق والبالستيك :باإلمكان طلب أكياس جديدة في مكتب االستعالمات في البلدية أو لدى شركة مارين.
النفايات المتبقية يجب تسليمها إلى أحد مراكز إعادة التدوير مقابل رسوم ،أو شراء "أكياس حمراء" لدى البلدية أو شركة
مارين والتي يمكن وضعها بجانب الحاوية.

نذكر بأن كافة المواد مرفقة بمعلومات عن كيفية فرزها حسب المصدر.
يمكن البحث في هذا الموقع  www.sortere.no.عن مكان فرز أي مادة وبكل سهولة

الزجاج والمعادن
التعبئة والتغليف

األوعية الزجاجية هي تلك التي كانت
تحتوي على طعام أو شراب .األوعية
المعدنية تشمل كافة االوعية المصنوعة
من المعدن ،ماعدا زجاجات المشروبات
التي عليها رهن .نقصد باألوعية فقط ما
كان يحتوي على طعام أو شراب.

نعم

علب البيرة والمشروبات الغازية التي ال يوجد عليها
رهن  -علب المعلبات الغذائية  -األغطية والسدادات
المعدنية  -أغطية علب الكافيار والمايونيز  -ورق
األلمنيوم  -قوارير الزجاج التي تحتوي على المربى
 أغذية األطفال  -صلصة المعكرونة الخ .القواريرالزجاجية  -النبيذ  -والمشروبات الروحية

ال

النفايات المتبقية

النفايات المتبقية هي كل ما تبقى بعد فرز ما
يمكن فرزه إلى مصدره .كل ما زاد حجمه
على أكياس القمامة في المنزل يجب نقله إلى
.أحد مراكز إعادة التدوير

نعم

النفايات العضوية

النفايات العضوية هي نفايات الطعام
البيولوجية الرطبة والقابلة للتحلل.

نعم
بقايا الطعام  -مخلفات الخضار والفواكه -
الخبز  -قشور البيض  -قشور المكسرات -
فالتر القهوة  -أكياس الشاي  -المناشف
الورقية المنزلية/مناديل األكل الورقية -
أزهار بكميات قليلة

الورق والبالستيك المتسخ  -أوراق تغليف
الهدايا الالمعة  -أكياس المكنسة الكهربائية -
الرماد (معبأ بأكياس)  -أعقاب السجائر -
الفلين  -المطاط  -حفاضات األطفال والفوط
الصحية  -براز الكالب  -الرمل المخصص
لمخلفات القطط  -الضمادات  -األحذية البالية

ال

النفايات القابلة إلعادة التدوير  -األجهزة
الكهربائية  -النفايات الخطرة

بقايا الطعام المغلفة  -حفاضات األطفال -
الرماد  -أعقاب السجائر  -العلكة -
الرمل/الحجر/التراب  -مخلفات الحديقة

ال

أكواب الشرب  -األواني الحرارية  -القدور/المقالي -
المصابيح الكهربائية  -المرايا  -الخزف والسيراميك -
علب الدهان الخالية  -علب البخاخ

النفايات الخطرة

يتم نقلها مباشرة إلى أحد مراكز شركة مارن
إلعادة التدوير
األشجار  -مخلفات الحديقة  -السيراميك -
المنسوجات واألحذية إلعادة اإلستخدام -
األجهزة الكهربائية المنزلية -
راديو/تلفزيون/أجهزة كمبيوتر  -أثاث المنزل
 النفايات البحريةيتم تسليم النفايات الخطرة مجانا إلى إحدى
المحطات البيئية
الدهان  -الطالء  -الزيت  -زيت القلي -
مصابيح اإلضاءة  -بطارية السيارة -
المصابيح الضوئية  -علب البخاخ  -األجهزة
الكهربائية

البالستيك التعبئة والتغليف

األوعية البالستيكية هي التي توضع بها
األغذية ومواد أخرى لحمايتها.
تشطف األوعية البالستيكية بالماء البارد،
وتوضع في كيس البالستيك.

نعم
أكواب وأوعية بالستيكية  -أغلفة بالستيكية -
ورق األلومنيوم  -أكياس بالستيكية  -علب
بالستيكية  -أنابيب بالستيكية

ال
أكياس رقائق البطاطا وأكياس القهوة المكونة
من البالستيك والمعدن أو البالستيك والورق -
الفلين  -األغلفة البالستيكية المتسخة  -األواني
البالستيكية التي كانت تحتوي على نفايات
خطرة  -االسفنج  -فرشاة األسنان  -أكياس
الحطب  -األحزمة البالستيكية الغير مغلفة
مثل األلعاب  -أنابيب مياه الحديقة  -القماش
المشمع وأثاث الحديقة

الورق والكرتون

يتم وضع الورق والكرتون مباشرة في كيس
ورقي أو سلة ورقية .يجب شطف العلب
الكرتونية وطيها بدون الحاجة إلى وضعها
في أكياس.

نعم
الكرتون والورق  -الجرائد والمجالت الدعائية
 أوعية البيض  -صناديق البيتزا  -ظروفالرسائل  -علب المشروبات (ال حاجة إلزالة
األغطية البالستيكية)

ال
أوراق تغليف الهدايا الالمعة  -حفاضات
األطفال  -العلب التي تحتوي على بقايا طعام -
مناديل األكل الورقية والمناشف الورقية
المنزلية  -ورق الفرن المشمع

