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واملنخرطني البلديني يف اآلس آس آر

إي إي نفايات

نظيف وشائح، من 
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يا سكان بلديات هرايد، اولستاين،ساندي و

هريوي: إن من يترصف يف نفاياتكم هم نحن العاملون يف اآلس آس آر . 

نحن نجمع بقايا النفايات والورق معلبات

البالستيك من املساكن كل أسبوعني . بإمكانكم تسليمنا كل األنواع األخرى 

من النفايات عند النقاط املذكورة أو بواحد من الثالث إعادات التصنيع 

 التّابعة ل األس أس أر .

عروض تجارية عادية
أغلب السكان اشرتكوا من العروض التجارية العادية والتي تحتوي عىل 140 لرتا من 

بقايا النفايات )الحاوية الخرضاء) و240 لرتا من

ُع كل  الورق )الحاوية الزرقاء (. يجب أن تُجّمع معلبات البالستيك يف أكياس شفافة تُوزَّ

خريف. التجميع كل يوم يف كل أسبوعني، السعر     3.141,60 كرونة ) 3.927 

 كرونة مبا فيه األداء عىل القيمة املضافة(

املساكن كبرية الحجم
إن كنت محتاجا إىل حاويات أكرب لبقايا النفايات

)مثال إن كان عندك رضيع واحد أو أكرث من مستهليك الحفاضات( ميكنك أن تشارك يف
عرض املسكن كبري الحجم الذي يحتوي عىل 240 لرتا من بقايا النفايات و240 لرتا من 

بقايا األوراق.جّمع كل يوم موافق يف كل أسبعني.

 السعر 3.453,60 كرونة ) 4.317 مبا فيه األداء عىل القيمة املضافة(.

تسعرية ُمخّفضة
إن كنت تعيش مبفردك أو إن كنت تُنتج القليل القليل من البقايا ميكنك أن تنخرط يف 

التسعرية املخفضة أي بقدر 140 لرتا من بقايا النفايات 240و   لرتا من الورق.

التجميع كل أربع أسابيع. الكلفة 2.731,20 كرونة ) 3.414 مبا فيه األداء عىل

 القيمة املضافة(

 محطات اآلس آس آر إلعادة التصنيع
األشياء غري الصالحة والتي يكون حجمها كبري وال ميكن أن تحتويها “الحاوية الخرضاء” يجب 

أخذها إىل محطاتنا إلعادة التصنيع . نشجع الجميع عىل تسليم األشياء التي مازالت صالحة 

لالستعامل مثل االثاث والقناديل والكتب وما شابه ذلك إىل محالت أو أسواق بيع األشياء

 القدمية أو أن يعرضوهم للبيع عىل موقع                   

البقايا الكهربائية واإللكرتونية (إي إي النفايات) ميكن أن تسلّم مجانا إىل 

املحالت التي تبيع مثل هذه األنواع من السلع .
تأخذ اآلس آس آر بقايا اإلي إي من دون أن تحصل عىل مقابل من عند الحرفاء الخواص . 

نفس اليشء بالنسبة للحرفاء الخواص فيام يخص

 النفايات الخطرية واملعادن

 ساعات بدء العمل مبحطات إعادة التصنيع
سونسامركا (أولستاين و هرايد):

اإلثنني  الخميس:

10:00 – 17:30
و الجمعة:

08:00 – 15:00 

سبونز(هريوي): اإلثنني، األربعاء و الخميس :

11.00-18.00 

الرزنز(ساندي): الثالثاء :

14.00 - 18.00 

 متى وكيف يقع جمع النفايات

يوم التجميع قد يختلف حسب املكان الذي تعيش

فيه واملنطقة التي تنتمي إليها . سوف تجد معلومات دقيقة حول 

هذا عىل موقع صفحاتنا عىل الواب

www.reinhaldsverket.no 
ُع عىل  أو عىل مطلب التسجيل أو ورزنامة التجميع التيُ وزَّ

 املتساكنني .
ميكن تحميل مطلب التسجيل عىل أندرويد، أو عىل أبل سامرة فوون . ميكنك 

أن تفعل ذلك عن طريق تصّفح “ ِمْن رينوفاسيجون “ عىل أبل ستور أو قوقل 

بالي .

يف يوم التجميع، يجب أن تكون حاويات النفايات موضوعة عىل أقرب طريق متّر 

به شاحنة تجميع النفايات . من فضلك اتصل بنا هاتفيا إن مل تكن متأكدا من

 املكان الذي عليك أن تضع فيه حاويات نفاياتك .

يجب وضع البالستك يف أكياس شفافة ومغلقة كام يجب وضع هذه األكياس قرب 

حاويات نفاياتك . يجب أن تكون حاويات النفايات غري مملوءة أكرث من الالزم 

ويجب أن يكون غطاؤها مغلقا . إن مل تكن قادرا عىل إدخال كل نفاياتك يف

الحاويات واألكياس ميكنك أن تشرتي أكياسا مطبوع عليها عبارة آس آس آر والتي 

ميكن أن تضعها بالقرب من حاويتك .
إن كنت محتاجا أن تتصل باآلس آس آر اتصل

بالرقم

+47 70 00 70 50
أو ابعث رسالة إلكرتونية إىل

firmapost@reinhaldsverket.no

Finn.no


