دليل الفرز

إذا احرتت بنوع الكيس الذي ستضع فيه النفايات ،استعمل
كيس النفايات املختلطة.

كرتونات املرشوبات
علب الكرتون الخفيف النظيفة :علب املرشوبات.
علب الحليب والعصائر  .علب البودنغ والصلصة أو مرق
التوابل.
مالحظة! ميكن توصيل صناديق الكرتون الكبرية التي ال تسع يف
األكياس إىل أحد محطات البيئة العائدة لنا أو ميكن تركها خلف
املحل .تذكر أن هذا يرسي عىل علب كرتون املرشوبات فقط.

الكيس الربتقايل

التغليف البالستييك
جميع التغليفات البالستيكية  .رقائق األلومنيوم.
األكياس  .القوارير  .علب املرشوبات .األكواب  .علب التنك.
أكياس القهوة
مالحظة! قم بغسل التغليفات باملاء البارد -أزل بقايا الطعام  .ال
يجب وضع األلعاب البالستيكية ،فرشاة األسنان وقطع بالستيكية
أخرى يف هذا الكيس .االيسوبور يصنف كنفايات عامة.

الورق
الكرتون الخفيف  .الج رائد  .الصحف األسبوعية
 .املجالت  .ورق الكتابة  .منشورات الدعايات الربيدية
بدون العينات  .علب الحبوب  .كرتونات البيض  .علب
مساحيق الغسيل واملطريّ ات  .علب البيتزا  .علب األحذية .
علب أخرى مصنوعة من الكرتون الخفيف.
مالحظة! بسبب الصمغ ،يجب رمي املغلفات كنفايات عامة.
ميكنك أيضاً التخلص من الكرتون الخفيف هنا ،لكن بدون علب
املرشوبات .ال ترمي الكرتون املم ّوج هنا.

نفايات الطعام

الكيس األحمر

فضالت العشاء  .الفاكهة  .الخضار  .قرش البيض
 .الطحني ومواد الخ بْ ز  .أكياس الشاي  .مرشح القهوة.
منتجات الحليب  .كميات صغرية من الفوط الورقية و
كرتونات البيض  .كميات صغرية من الورود
مالحظة! ال ترمي النفايات البالستيكية أو نفايات الحديقة
مع نفايات الطعام.

النفايات املختلطة

تذكر قلب الكيس من الداخل إىل الخارج !
النفايات التي ال ميكن وضعها مع فئات أخرى :الحفاضات
 .البالستيك املتسخ  .الكرتون املتسخ  .تغليفات الهدايا .
املغلفات  .أغ راض بالستيكية  .أكياس املكنسة الكهربائية  .خزف
البورسولني املغلف بطريقة صحيحة  .الس رياميك  .الكريستال ألخ.
مالحظة! يجب أن يكون الرماد بارداً وموضوع يف ثالثة أكياس
محكمة الغلق .بالنسبة للقطع الكهربائية الرجاء م راجعة
النفايات الكهربائية واألالكرتونية.

الكيس األخرض
الكيس األزرق

الكيس األبيض

التغليف املصنوع من زجاج أو معدن

Glass- og

يوجد مستوعبات مخصصة يف أماكن مختلفة يف البلدية:
املرب ومأكوالت اخرى  .أوعية األدوية الفارغة .كل أنواع التغليفات
قوارير زجاجية بدون رهن  .زجاج من وعاء ّ
املعدنية ( علب التنك ،أنابيب الكافيار املعدنية ألخ)

مالحظة!

إن شبابيك السيارات والزجاج الذي يدخله أسالك ال يع ّد تغليف
زجاجي ويجب تسليمه مبارشة إىل أحد محطاتنا البيئية.

metall emballasjeالنفايات الكهربائية االلكرتونية

EE-avfall

ميكن تسليم املعدات الكهربائية/االلكرتونية مثل الكمبيوترات ،الربادات ،شاشات التلفزيون أو شاشات الكمبيوتر مجاناً إىل املحالت التي تبيع مثل هذه املعدات أو توصيلها إىل أحد
محطات الرتجيع البيئية Remiks
تشمل النفايات الكهربائية االلكرتونية أيضاً:
 .األلعاب االلكرتونية  .جميع أنواع ملبات اإلنارة  .الهواتف الجوالة  .مكنات الحالقة  .مجففات الشعر  .ألعاب تدريب األوالد النابضة ألخ

نفايات الحديقة

تقسم نفايات الحديقة إىل قسمني .القسم  :1األغصان  .الفروع  .قمم الشجر  .الجذور حتى قطر يصل إىل  30سم ميكن تسليمها إىل محطة الرتجيع البيئية  .Remiks Miljøparkيجب أن
تكون الجذور خالية من الرتاب والبحص .القسم  :2ميكن أيضاً تسليم العشب األخرض  ،الطحالب ،أوراق الشجر ،الرتاب ،الرمل والحجر الصغري ،لكن يجب إزالة التغليف املستعمل خالل عملية
النقل ( مثالً أواين الزهور واألكياس ألخ)

املفروشات

ميكن تسليم املفروشات املستعملة وأالغراض التي ميكن إعادة استعاملها إىل  Miljøbutikkenيف  Remiks Miljøparkأو إىل محل بضاعة مستعملة آخر .ميكن تسليم األغراض التي ال ميكن إعادة أستعاملها
إىل أحد محطات الرتجيع البيئية.

النفايات الخطرة

يتم تسليمها مبارشة إىل محطات الرتجيع البيئية  . : Remiksاللوحات  .طيل الورنيش  .الصمغ  .مرقق الدهان  .الزيت .
انارة الفلورسانت  .اللمبات التوفريية ،سوائل التنظيف .بطاريات السيارات  .بطاريات الهواتف الجوالة .بطاريات األزرار
 .علب رش الروائح الجوية  .األرضيات  .أبواب املرائب املعزولة  .نوافذ الفينيل ألخ.
إن علب الدهان الفارغة أو علب الدهان التي تحتوي عىل دهان ناشف تنتمي إىل فئة “ فارغ وناشف” ويجب تسليمها
إىل أحد محطات الرتجيع البيئية .Remiks

مالحظة!

استعمل تغليف محكم وأصيل.
عند استعامل تغليف آخر يجب تعليم املحتويات بوضوح.

النفايات الخطرية

يجب تسليم إبر الحقن أوالً إىل مكتب الطبيب أو املركز الصحي .إن محطة  Remiksتقبل فقط اإلبر املحكمة التغليف .ميكن تسليم األدوية إىل
الصيدلية أو الطبيب /يتم تسليم األغراض املمكن إعادة إستعاملها إىل أحد محطات الرتجيع البيئية العائدة لنا.
إن محطات  Remiksتقبل جثث الحيوانات لكن فقط يف محطة الرتجيع .Nordøya

تذكر .قم بعقد عقدتني عىل جميع األكياس!

نقطة الرتجيع
Kvaløya

المركز الرئيسي

Tromsøya

المعدن/الزجاج

المعدن/الزجاج

المعدن/الزجاج

Brensholmen ،Austein Handel
Eidkjosen ،Eide Handel
Kvaløyvågen ،Johs. Johansen
Kattfjord ،Kattfjord مدرسة
 في محل البقالةLarseng
Storelva ،Rimi Storelva
Slettatorget
Vengsøy ،Vengsøy رصيف ميناء

•
•
•
•
•
•
•
•

Karlsøy

Tromsdalen ،Amfi Pyramiden
Fossbakken  فيAndersdalen
Lakselvbukt ،Coop Marked
Anton Jakobsens veg 1 ،Eurospar Tromsdalen
Ramfjord Handel  فيFagernes
Kroken مركز األعمال
Sjursnes ،Kyrre Westerlund
Ullsfjord  فيSørfjorden ،Olderbakken مدرسة
 ومحطة الضخNærkjøp  بين،Oldervik
Eurospar  في،Tomasjordneset
Vikran ،Vikran مرفأ الم راكب

المعدن/الزجاج

Ringvassøy ،Hansnes
 عند مستوعبات الكابيناتHessfjord
 عند مستوعبات الكابيناتRebbenesøya
 عند الع ّب ارةReinøya
Vannøya ،Skåningsbukt
Vannareid في المدرسة في
Vannvåg بيت البلدية في

•
•
•
•
•
•
•

TROMSØ محطة الترجيع

WC-vegen 86 ،Coop Prix Håpet
Myrengvegen 42/46 ،Coop Prix Myreng
Utsikten bilpark Coop ،Prix Stakkevollan
Strandvegen 140 ،Extra Bjerkaker
Gitta Jønssons vei 2 ،Extra Elverhøy
Ringveien ،Extra Hamna
Stakkevollvegen 321 ،Extra
Fagereng – gravlunden
Hjalmar Johansens gate 45
Åsgårdvegen 9 ،Høyblokka Åsgårdvegen
Årevegen ،Kiwi Hamna
Kvaløyvegen 103
Olastien 15 ،(E-blokka) Prestvannet Studenthjem
Strandvegen 106 ،Rema 1000 Lanes
Ringvegen 180 ،Remiks Miljøpark
Rødhettestien 7 ،Rødhettestien
Fridtjof Nansens plass ،Statoil
مساكن الطلبة
،
،
 بجانب المصبغةØrnevegen (Studentsamskipnaden) مركز الطلبة
 عند صناديق البريد،Tunvegen
MH  بناية،الجامعة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remiks Miljøpark ، Ringvegen 180 عند
 الورق والورق.  نفايات الحدائق.  النفايات العامة:تقبل
 النفايات الكهربائية وااللكترونية.  الخشب.  الكرتون.المقوى
.  النفايات البصرية المفروزة.  البالستيك.  النفايات الخطرة.
 نفايات.  النفايات الخطيرة.  الطعام المغلف.  الطعام. الزجاج
 الحديد والمعادن. التمزيق

KARLSØY محطة الترجيع

األقمشة

يوجد مستوعبات لألقمشة في معظم
 هنالك شركتان مسؤولتان.Remiks م راكز الترجيع
 لقد وضعت هذه.FRETEX  وUFF ،عن هذه الخدمة
الشركات أيض اً مستوعبات لألقمشة في أماكن أخرى في
.البلدية
www.uffnorge.org
www.fretex.no

HANSNES
. الخشب.  الكرتون. الورق والورق املقوى.  النفايات العامة:تقبل
 النفايات.  النفايات الكهربائية وااللكرتونية. املعادن. نفايات الحدائق
 الزجاج. الخطرية
SKÅNINGSBUKT
 نفايات الحدائق. الخشب.  الكرتون. الورق والورق املقوى.  النفايات العامة:تقبل
 النفايات الخطرية.  النفايات الكهربائية وااللكرتونية. املعادن.

77 60 19 00  أو اإلتصال عىل رقم الهاتفwww.remiks.no ألوقات العمل الرجاء م راجعة املوقع

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

