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هذه هي الفضالت المنزلية:

النفايات الورقية هي:

هذه هي المغلفات البالستيكية:

هذه هي النفايات الخطيرة:

أواني وصحون مقاومة للحرارة
 كريستال

 بورسيلين
مرايا

زجاج النوافذ المكسور
(توضب جيداً) 

ائحة فرز النفايات:

 الفضالت المنزلية الغير
قابلة للتدوير

  الورق والكرتون

  المغلفات البالستيكية

 النفايات الخطيرة

 الزجاج / المعادن

 مصلحة التنظيفات في تروندهايم

توضع كل الفضالت في أكياس بالستيكية وتربط بإحكام

الكرتون والورق يرمى من دون توضيب

توضع كل النفايات البالستيكية في أكياس النايلون وتربط بشكل محكم

هذه النفايات يجب ان تسلم كفضالت منزلية:

ARABISK

حفاضات وفوط صحية
 كتب ذات غالفات سميكة وصلبة

اقراص مدمجة (CD) وأشرطة فيديو
 ورق الهدايا

 مخلفات زجاجية غير تلك المستعملة للتغليف
أو التعليب

  مطاط، جلود
  براز الحيوانات األليفة، الرمال المخصصة

 للقطط والعصافير )كميات صغيرة)
 أواني وصحون مقاومة للحرارة

رماد بارد

جرائد
 كتب، كتب ورقية الغالف

  كراتين المشروبات )اشطفها واطوها ومن ثم
 ضع عدد منها داخل واحدة منها)

 كراتين البيض
علب العصائر والحلوى الكرتونية

 أكياس شرائح البطاطا
  أطباق تغليف األطعمة )للحوم الحيوانية

والدواجن وما شابه)
 قوالب مكعبات الثلج

أكياس القهوة )البالستيكية)

 صواني األلومينيوم على أشكالها
 زجاجات أطعمة األطفال

 عبوات الصفيح / علب األطعمة المعلبة

يمكن أن تسلم الى نقطة تجميع النفايات أو محطة إعادة التدوير.
انظرwww.trv.no لتجد

أقرب نقطة لتسليم النفايات في محيط سكنك.

 بطاريات
  مساحيق التبييض، الكلور، كلوريد األمونيوم

(االسم التجاري سالمياك)
 مساحيق تنظيف السيارات والقوارب السياحية

 مغلفات مخصصة للنفايات الخطيرة
 لمبات المصابيح الكهربائية واللمبات الموفرة

 للطاقة غير المكسورة
  خرق مبللة بزيت بذر الكتان والمذيبات )توضع

في حاويات محكمة الغلق فيها ماء)
مقاييس )الترمومتر( حرارة زئبقية

كريستال
 مستحضرات التجميل

 فضالت الطعام
  ورق السندويش والخبز

ألعاب بالستيكية، مكعبات الليغو وما شابه
 مواد بالستكية غير تلك التي تستعمل للتغليف

  والتعبئة
الخزف )بورسيلين)

 زجاج المرايا
أكياس المكانس الكهربائية

أكياس الحساء

مظاريف الرسائل )أيضاً ذات النوافذ الشفافة)
  كراتين المواد الغذائية )مثل كراتين البيتزا وما

 شابه)
 اإلعالنات الورقية

ورق الكتابة والرسائل
 مجالت الدورّية
أكياس الحساء

  أكواب البالستيك وسدادات القناني )ليس القناني
التي يتم استبدالها بنقود)

  أغلفة ورقاقات بالستيكية )أغطية بالستيكية
لتغليف األثاث الجديد وما شابه)

 علب وعبوات بالستيكية

 قطرميزات المربيات
قناني النبيذ

  مصابيح فلوريسنت )توضع في علبها ومغلفاتها
 األصلية وتوضع بجانب حاوية النفايات الخطيرة)

 الدهانات، دهانات الخشب، الورنيش والمواد
  الالصقة

 مساحيق ازالة الطالء والورنيش
مبيدات زراعية

 األدوات الكهربائية الصغيرة )مثل كاشفات
  الدخان، الهواتف المحمولة ومجففات الشعر وما

 شابه)
 علب الرش

 نفايات الزيوت النفطية ونفايات القطران

  رؤوس اإلبر )ُتلف جيداً بورق الجرائد أو توضع
في قنانيالمشروبات الغازية البالستيكية وما شابه)

 ورق وكرتون وسخ
 مغلفات بالستكية وسخة

 مناشف ورقية
 منسوجات وأقمشة وأحذية بالية ومهترئة

 زجاج النوافذ المكسور )توضب جيداً)

 توضع كل الفضالت في أكياس بالستيكية وتربط
بإحكام

 مجالت اسبوعية
 علب مساحيق الغسيل

النفايات الكرتونية هي:
 كرتون مموج

  صناديق الكرتون )مزقها قطعاً صغيرة أو
اطوها)

 أكياس بالستيكية
  دالء بالستيكية )مثل دالء حساء اللحم النرويجي

(Sodd المسمى
 ورق تغليف الشوكوالته

 التربنتين، الكحول األحمر وما شابه
األلعاب )التي تعمل على البطارية أو الكهرباء)

  الذخائر والمواد المتفجرة يجب تسليمها الى
الشرطة.

  األدوية القديمة الغير مستخدمة يجب أن تسلم
 الى الصيدليات.

 مالحظة هامة! رؤوس اإلبر يجب أن توضب
  بشكل جيد ومأمون وترمى مع الفضالت

المنزلية.

هذه هي التغليفات الزجاجية والمعدنية:


