د خوراکي موادو کثافات دانۍ

سپینول ،خولۍ،
پوټکي ،زړې میوې
او سبزيجات
د چای کڅوړې ،د
قهوې فلټرونه ،د
قهوې ځایونه
پاخه شوي
محصوالت

کبان ،صدف

پاتې شوې غوښه،
هډوکي

د شیشې او فلزي بسته بندي

نور ضایعات
لوند پاکوونکي،
پیمپرونه ،کوټیکس ،
ټیمپون ،کیو
ټیپسد المونیم استر سره
کافي او ناشتې
کڅوړې
د ګلدانیو بوټي،
ګالن
د بال پوائنټ قلمونه،
سي ډيانې ،پوکڼۍ
د لوبو مات شوي
شیان (بیټرۍ یا
بریښنایی شیان نه)

شیشه ،بوتلونه

د المونیم ورقو
بسته بندي

هیرمیتک قوطي

فلزي پوښونه او
سرونه

فلزي پیپونه

د هګۍ پوټکی

سړې ایرې او
سکاره

د غوز پوټکي

زړې جامې او
بوټان

د پخلنځي خیرن
کاغذونه او
دستاخوانونه

شمعې
د سګرټ بیخ

د ګډوډو او بد بوی لرونکو
کڅوړو څخه د مخنیوي لپاره،
مهرباني وکړئ په کثافات دانیو
کې د اچولو دمخه د خوړو
ضایعات په کڅوړه کې واچوئ.

د ګډوډو او بد بوی لرونکو
کڅوړو څخه د مخنیوي لپاره،
مهرباني وکړئ په خلتو کې د
اچولو دمخه د خوړو ضایعات
په کڅوړه کې واچوئ.

لوښی خالص پریږدئ.

د نورو کثافات دانیو
لپاره لوښی

د شیشې او فلزي بسته
بندۍ لپاره لوښی

د خوړو د ضایعاتو
کثافات دانۍ
د آرآي آر لخوا راټول شوي

د آرآي آر لخوا راټول شوي

د چای وړوکي
قوطي

د معدني اوبو /بیر
لوښي ،له زخیرې
پرته

د آرآي آر لخوا راټول شوي

پالستيکي بسته بندي
Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

پالستيکي نلونه،
پتنوسونه او بکسونه
(د بوجۍ سر خالص
پریږدئ)

د ترتیب ورکولو الرښود

د غوښې ،چرګانو،
کبانو ،میوو ،توتانو،
سبزیجاتو او د قطع
شویو غوښو پالستیکي
بسته بندي
پالستيکي کڅوړې

د پاکوونکيو موادو،
شامپو ،پوښاک څخه
پالستيکي بوتلونه
(د بوجۍ سر خالص
پریږدئ).
پالستيکي فلمونه /
ورقونه
د نسوارو خلتې

پالستيکي ګلدانونه

کاټن او کاغذ
پیزا او د خوړو د
اخیستلو کارتونونه،
د کاټن بکسونه

ورځپاڼې/مجلې/کتابونه

لفافې

ورځپاڼې

خالي پخلنځي او د
تشناب کاغذونه

چاپ شوي اعالنونه،
رسیدونه ،د جامو
لیبلونه او د کوچنیو
کاغذونو د ضایعاتو
نور ټول ډولونه
د شیدو  /جوس
کارتنونه د سر سره

پالستيکي پیپونه

نور جزیات:

www.sortere.no

مهرباني وکړئ راوړونکې بوجۍ
ومینځئ ،وښوروئ او د بسته بندۍ
پالستیک ترې خالص چاپیر کړئ.

د بیرته راوړلو
بوجۍ

راټولوئ

د آرآي آر لخوا راټول شوي

مهرباني وکړئ کارتونونه پاک
کړئ ترڅو پاتې شوی محصول
لرې کړئ مخکې لدې چې د
کاغذ لوښي کې یې واچوئ کاټني
بکسونه ټوټې کړئ یا وشړوئ

د کارټن او کاغذ
لپاره لوښي
د آرآي آر لخوا راټول شوي

خطرناکې کثافات دانۍ
بیټرۍ  /د موټر بیټرۍ
( د بریښنایی ګاډي
بیټرۍ نه)
واړه بلبونه او نیون
ټیوبونه

د ضایعاتو نور ډولونه

د باغ کثافات دانۍ

واښه

چارتراش

کباړي اوسپنه
پاڼي

رنګ کول،
داغونه ،رنګول

سخت پالستيکونه
د ونو څوکي او
څانګې

سریش

فرنیچر
اضافه واښه

کارول شوي غوړي

کیمیاوي مواد

سپری  /ګاز ډبې

ګلونه ،د بوټو
لوښي له لوښي
پرته

چک

غالۍ
د کرسمس ونې
توشکونه

د پوړ پوښونکي

ستاسو لخوا د ریسایکل
سټیشن ته راوړل شوی

چینايې لوښي،
سیرامیک ،ناسوز
لوښي ،د پخلنځي
شیشه ،کرسټال

ستاسو لخوا د ریسایکل
سټیشن ته راوړل شوی

ستاسو لخوا د ریسایکل
سټیشن ته راوړل شوی

ټوکر  /جامې  /بوټان

بریښنايي ضایعات
Romsdalshalvøya
Interkommunale
Renovasjonsselskap IKS

بریښنایي د لوبو شیان

د ټوکر ټول ډولونه
((پاک او وچ)

ګرځنده تلیفونونه

د ترتیب ورکولو الرښود

کیبلونه او تارونه

چمکۍ بوټان

بوټان ،السي
بکسونه ،بیلټونه

تولیه جانپاکونه

بریښنایی د خریلو شیان
پردې او پټوونکي پردې
د ویښتانو وچونکي

د کمپیوټر هارډویر

روجایانې

دیوالي ساعتونه

د پخلنځي وسایل
کالي او ټوکر په کڅوړو کې
واچوئ او په کڅوړه کې یې له
اچولو دمخه سر وتړئ.
د راجمع شویو بکسونو لیست:

نور جزیات:

www.fretex.no
www.uffnorge.org

www.sortere.no

راوړئ

ستاسو لخوا د ریسایکل سټیشن ته راوړل شوی
یا سوداګر ته راوړل شوی

ستاسو لخوا د جامو د راټولولو
لپاره راوړل شوی

