
!SSR مرحبا بك يف الحي وكمشرتك يف

معا نعتني نحن باملوارد

  نرشة املعلومات 
 

 

Arabisk

Mjølstadneset (Herøy):

بصفتنا من سكان بلدية Hareid Ulstein, و Sande و Herøy، فنحن 

يف SSR نعتني بفضالتك. من يوليو 2019 سنقوم بتجميع نفايات الطعام 

كل 14 يوًما يتم جمع النفايات املتبقية والبالستيك والورق مرة واحدة يف 

الشهر. ميكن تسليم أنواع أخرى من النفايات عند نقاط االعادة الخاصة 

SSR بها أو يف إحدى املحطات البيئية الثالث يف

SSR املحطات البيئية ل
ميكن تسليم العنارص املهملة كبرية الحجم التي ال تتناسب مع الحاوية إىل محطاتنا البيئية. 

نشجع الجميع عىل تسليم العنارص القابلة لالستخدام مثل األثاث واملصابيح والكتب واملشابه 

اىل املتاجر لألدوات املستعملة أو أسواق السلع املستعملة أو اإلعالن عن أشياء عىل صفحات 

البيع والرشاء.

ساعات عمل املحطة البيئية:
:(Hareid و Ulstein) البيئية Saunesmarka محطة

Ulsteinvik 6065 ، Smårisevadet 20 العنوان

من االثنني إىل الخميس: من الساعة 10:00 صباًحا حتى الساعة 5:30 مساًء ويوم الجمعة: 

من الساعة 8:00 صباًحا حتى الساعة 3:00 مساًء

محطة Greinplassen Eidet البيئية (موسميا):

من االثنني إىل الخميس من الساعة 12:00 إىل الساعة 7:30 مساًءا و الجمعة الساعة 

8:00 صباًحا حتى الساعة 3:00 عرًصا

محطة البيئة

من االثنني إىل الخميس من الساعة 12:00 ظهرًا حتى الساعة 7:00 مساًء ويوم الجمعة 

من الساعة 8:00 صباًحا حتى الساعة 3:00 مساًء

محطة البيئة

Gursken 6082 ، Myklebust 223 العنوان

الثالثاء والخميس: من الساعة 2:00 ظهرًا حتى الساعة 7:00 مساًء

SSR ميكنك االتصال بـ

عىل الهاتف  50 70 00 70 او عرب الربيد االلكرتوين 

firmapost@reinhaldsverket.no

متى وأين تأخذ النفايات؟

يعتمد يوم جمع نفاياتك عىل املكان الذي تعيش فيه واملنطقة 

التي تنتمي إليها. سوف تجد معلومات حول هذا عىل موقعنا عىل 

reinhaldsverket.no اإلنرتنت

يف يوم الجمع، ضع مكبات النفايات يف أقرب طريق حيث تأيت شاحنة 

النفايات. ال ترتدد يف االتصال بنا عرب الهاتف إذا كنت غري متأكد من 

مكان وضع املكبات.

يجب تسليمك البالستيك بوضعه يف كبس فارغ ومربوط وتضعه 

بجانب مكب الورق.  يجب ان ال تكون املكبات ممتلئة ويجب ان 

يكون الغطاًء يف محله. إذا مل تحصل عىل مكان كاف للنفايات، فيجب 

أن تشرتي أكياًسا إضافية من SSR التي تضعها بجانب الحاوية.

Mjølstadnesvegen 13, 6092 Fosnavåg العنوان

Myklebustmyrane (Sande):



الورق والكرتونالنفايات املتبقية العبوات البالستيكية عبوات الزجاج 

واملعادن

أحذية ومالبسالنفايات الخطرة نفايات الحدائق النفايات الخشنة / 

محطة بيئية

األشياء الصغرية 

املدمرة
إطارات السيارات

الخشب

النوافذ

انابيب الضوء

البطاريات

بطارية السيارة

القياس والزيت

األجهزة

شاشات التلفزيون 

والكمبيوتر

كل ما يعمل عىل 

البطارية أو الطاقة

يجب أن 

تكون املالبس 

واملنسوجات 

نظيفة وجافة

قوارير زجاجية، 

زجاج املرىب الفارغ

املعلبات واألنابيب 

املعدنية

صناديق من الورق املقوى، 

صندوق من الكرتون

الورق والصحف 

واملجالت

علب املرشوبات )علبة 

الحليب، علبة العصري(

أكياس بالستيكية، 

وأكواب بالستيكية 

فارغة مثل الزبادي 

والزجاجات 

البالستيكية، والعبوات 

البالستيكية النظيفة 

للحوم

األوراق والعشب

اغصان الشجر

البالستيك الصلب / األثاث 

العبوات القذرةاملصنوع من البالستيك

الحفاضات، عوادين 

االذان، وما شابه ذلك

SSRارشادات لفرز النفايات لبلديات ال

النفايات الكهربائية

نظيفة، من دون 

بقايا الطعام 

والجافة يف الربط، 

كيس فارغ.

ضعه يف أكياس 

مربوطة يف الوعاء ذو 

الغطاء األخرض.

ضع الفضفاض املعزول 

يف الوعاء ذو الغطاء 

أزرق

Fretex / UFF حاوياتجلب إىل املحطة البيئية

أمثلة:

شطف وضع الفضفاض 

يف جرة الزجاج ويف 

أكياس مربوطة.

مركز إعادة التدوير/

املحطة البيئية 

األحذية

املالبس )السرتات 

والقمصان وما 

شابه(

نفايات الطعام / 

النفايات العضوية 

الرطبة

نفايات الطعام / بقايا 

الطعام، القرشة

حفاضات

مرشحات القهوة وأكياس 

الشاي املستخدمة

ضعه يف األكياس الخرضاء 

املربوطة يف املكب ذو 

الغطاء البني.


