
ዝተረፈ ጓሓፍ ደረቕ ወረቐት፡ 
ካርቶን

ኣተዓሻሽጋ 
ፕላስቲክ

ኣተዓሻሽጋ ናይ ካብ 

ጥርሙዝ ዝተሰርሑ 

ነገራትን ሓጺንን

መጉዳእቲ ዘስዕብ 
ጓሓፍ

ጫማውቲን 
ክዳውንቲን

ናይ ጀርዲን  
ጓሓፍ

ብዙሕ ጓሓፍ/ መሊስካ 

ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዕል 

ዝገብር ማእከል

ናይ መግቢ ተረፍ 
ጓሓፍ

ናይ መኪና 

ጎማታት

ካብ ዕንጸይቲ ዝተሰርሐ

ናይ መስኮት ቤትሮታት

ኒዮን/ መጻረዪ 

ቱቦታት

ባትሪታት

ናይ መኪና ባትሪታት

ቀለማትን ዘይቲታትን 

ናይ ገዛ ውሽጢ 

መሳርሒታት

ናይ ቴሌቪዥንን 
ኮምፕዩተርን 

መርኣዪ

ብባትሪ ዝሰርሑ 
መሳርሒታት

ክዳውንቲን 

ዓለባታትን ብጽሬት 
ክተሓዙ ኣለዎም 

ከምኡውን ኣብ 
እሱር ናይ ጓሓፍ 

መትሓዚ ክዕሸግ 

ኣለዎ፡፡

ጠራሙዝ፡ 
ባዶ ዝኾኑ 

ናይ ማልማላታ 
መትሓዚታት 

መዕቖሪ ሳጹናት፡ 

ብሓጺን ዝተሰርሑ 
ቱቦታት

ናይ ካርቶን ሳንዱቕ፡ 

ካርቶን

ወረቐት፡ 
ጋዜጣታት፡ 
መጽሔታት

መስተዪ ካርቶናት 

(ጸባ/ ናይ ጹማቕ 
ካርቶናት)

ናይ ፕላስቲክ 

ቦርሳታት፡ ባዶ ናይ 

ርግኦ ኩባያታት፡ ናይ 
ፕላስቲክ ጠራሙዝ

ኣቑጽልቲ / 
ቖጽልታትን ሳዕሪን

ናይ ገረብ 

ጨንፈራት

ጠንካራ ፕላስቲካት/ 

ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ 

ኣቕሓ
ዳይፐራት

ናይ ክሽነ ወረቐት፡ 

መሐበሺ ሶፍቲን ናይ 
ውህብቶ መዐሸጊ 

ወረቐትን

ጽሩይ ማይካ 

ፕላስቲክ (ኣብ 
ዝተፈለየ ኸረጢት 

ዝተኣሰረ)

ከም ተመዝጋቢ ናይ SSR ሙኻንካ መጠን 
ናብ ናይ ብጉርብትና ብሓባር መንበሪ እንኳዕ 
ብደሓን መጻእኻ!

ነዞም ሃብቲታት ብሓባር ኮይንና ንሓልዎም

ናይ ሓበሬታ መውሃቢ ብሮሹር

Tigrinja

መምርሒ ብዛዕባ ኣፈላልያ ጓሓፍ ነቶም ጠለብ 
ዘቕረቡ ናይ SSR ማሕበረሰብ

EE ጓሓፍ

ተረፍመረፍ ናይ 

መግቢ ዘይኣተዎን፡ 

ጽሩይን ደረቕን 

ኣብ ባዶ ናይ ጓሓፍ 

ኸረጢት ዝተዓሸገ

ኣብ ውሽጢ እሱራት 

ቦርሳታት ገይርካ ኣብ 

ውሽጢ “ቐጠልያ 

መትሓዚ” ኣቐምጦ

ኣብ “ሰማያዊ 

መትሓዚ” 
ኣላሕልሕ ኣቢልካ 

ኣቐምጦ

ናብቲ መሊስካ ናብ ስራሕ ከምዝውዕል ዝግበረሉ ቦታ 
ኣምጸኣዮ

ናይ Fretex/ 

UFF መትሓዚታት

ንኣብነት፡

ኣብ ማይ እለኮ 

ከምኡውን 
ኣላሕልሕ ኣቢልካ 

ኣብ ውሽጢ 
ብቤትሮ ዝተሰርሐ 

መቐመጢ ኣቐምጦ

ቐጠልያ ነቑጣ/ 
መሊስካ ናብ ስራሕ 

ከምዝውዕል መግበሪ 
ቦታ

ጫማውቲ

ክዳውንቲ 
(ጃኬታት፡ 
ካምቻታትን 

ተመሳስቱን)



ነበርቲ ከባቢ ናይ Hareid, Ulstein, Sande 
ከምኡውን Herøy፡ ንሕና ኣብ SSR ዘለና ኢና 
ዘለውኹም ጓሓፋት እንሕዘልኩም! ዝተረፉ ጓሓፋት፡ ወረቐት 

ከምኡውን ናይ ፕላስቲክ መዐሸጊታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ መበል 
14 መዓልቲ ካብቲ መንበሪ ገዛ ክንእክብ ኢና፡፡  ኹሎም 
ካልኦት ዓይነት ጓሓፋት ኸኣ ኣብ ፍሉይ መሊስካ ኣብ ጥቕሚ 
ከም ዝውዕል መግበሪ ነቑጣታት ወይ ኸኣ ናብ ሓደ ካብቶም 
ሰለስተ ናይ SSR መሊስካ ኣብ ጥቕሚ ከምዝውዕል መግበሪ 

ማእከላት ኣምጺእክኩም ከተረክቡ ትኽእሉ
  

መመዘኒ ስምምዕ
ብዙሓት ስድራቤታት ናብቲ መመዘኒ ስምምዕ 140 ሊትሮ ዝተረፈ 
ጓሓፍ (ቐጠልያ መትሓዚ) ከምኡውን 240 ሊትሮ ወረቐት (ሰማያዊ 
መትሓዚ) ዘጠቓልል ተመዝጊቦም ኣለዉ ብፕላስቲክ ዝተጠቕለሉ ኣብ 
ባዶ ኸረጢት ክእከቡ ኣለዎም ክንጠባጠቡ ስለዝኽእሉ፡፡
ኣብ ነፍሲ ወከፍ መበል 14 መዓልቲ ዝግበር ምእካብ ዋጋ NOK 
3.141,60 (NOK 3.927 ቫት ሓዊሱ እዩ)  

ብዙሕ ቁጽሪ ኣባል ስድራቤት ዘለዎ ገዛ
እንድሕር ዝዓበየ ናይ ዝተረፈ ጓሓፍ መትሓዚ ደሊኻ (ንኣብነት ዳይፐር 
ዝጥቀሙ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ቆልዑት እንድሕር ዘለዉኻ ኮይኖም) ኣብቲ 
ንብዙሕ ቁጽሪ ኣባል ስድራቤት ዘለዎ ገዛ ዝግበር ምዝገባ ናይ 240 ሊትሮ 
ናይ ዝተረፈ ጓሓፍ ከምኡውን 240 ሊትሮ ናይ ወረቐት ጓሓፍ ክትምዝገብ 
ትኽእል፡፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መበል 14 መዓልቲ ዝግበር ምእካብ ዋጋ 
3.453,60 NOK (4.317 ቫት ሓዊሱ እዩ) 

ዝቐነሰ ዋጋ
እንድሕር ብባዕልኻ ወይ ቑሩብ ጓሓፍ ትፈጥር እንድሕር ኮይንካ ናብቲ 
ጎዲሉ ዘሎ ዋጋ ብ140 ሊትሮ ናይ ዝተረፈ ጓሓፍ ከምኡውን ብ240 
ሊትሮ ወረቐት ክትምዝገብ ትኽል ምእካብ ጓሓፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መበል 
4ይ ሰሙን እዩ ዝግበር፡፡ ዋጋ 2.731,20 NOK (3.414 ቫት 
ሓዊሱ እዩ)

ናይ SSR መሊስካ ናብ ስራሕ ከምዝውዕል መግበሪ ቦታ 

ዓበይቲ ዝተበላሸዉ ነገራት ኣብቲ “ቐጠልያ መትሓዚ” ክኣትዉ ዘይክእሉ 

ነገራት ናብቲ መሊስካ ናብ ስራሕ ከምዝውዕል መግበሪ ቦታና ክመጽእ ይግባእ፡

፡ መሊሶም ኣግልግሎት ክህቡ ዝኽእሉ ነገራት ንኣብነት ከም ኣቕሑ ገዛ፡ 

መብራህቲ ዝህቡ ነገራት፡ መጽሓፍቲታትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ነገራትን ናብ 

ካልኣይ ኢድ መሸጣ፡ ዕዳጋ ናይ ዝኣረጉ፡ ዘይድለዩ ኣቕሑ ናብ ዝሽየጥሉ ቦታ 

ከተረክብዎም ነበረታትዐኩም ወይ ኸኣ ንመሸጣ ኣብ finn.no/ru-

brikkannonser  ከተቕርብዎም ትኽእሉ 
 
ኤሌክትሪካዊ ወይ ናይ ኤለትሮኒክ ኣቕሑ ጓሓፍ (ናይ ኤለትሪክ መሰላት 
ጓሓፋት) ናብ ዱካናት ከምኣቶም ዝሸጡ ዝኣመሰሉ ብናጻ ከተረክቡ ትኽእሉ
SSR ናይ ኤለትሪክ መሰል ጓሓፋት ብዘይ ገለ ክፍሊት ካብ ናይ ውልቂ 
ዓማዊሉ ይርከብ እዩ፡፡ እዚ ኸኣ ነቶም ኣዝዮም ተጓዳእቲ ዝኾኑ ጓሓፋት ኾነ 

ሓጺን ዘቕርቡ ዓማዊል ውን ብተመሳሳሊ ዝሰርሕ እዩ፡፡ 

ናይቲ ናይ መሊስካ ኣብ ስራሕ ከምዝውዕል መግበሪ ነቑጣታት 

ክፉት ዝኾንሉ ሰዓታት  
Saunesmarka (Ulstein ከምኡውን Hareid):
ሰኑይ – ሓሙስ: 10:00 – 17:30 
ከምኡውን ዓርቢ: 08:00 – 15:00 

Eggesbønes (Herøy): 
ሰኑይ፡ ረቡዕ ከምኡውን ሓሙስ: 11.00-18.00

Larsnes (Sande): 
ሰሉስ: 14.00 - 18.00

መዓስን ብኸመይን እዩ እቲ ጓሓፍ ዝእከብ? 

እቲ ዝእከበሉ መዓልቲ በቲ እትነብረሉ ቦታን በቲ ዘለኻዮ ዞባን 

መሰረት ተገይሩ ዝውሰን ብዛዕባ እዚኣቶም ንጹር ሓበሬታ ኣብ 

መርበብ ሓበሬታና www.reinhaldsverket.no 

ኣብ ናይ ጓሓፍ መመልከቲ ወረቐትና ወይ ኸኣ ኣብቲ መአከቢ 

ዓውደ ኣዋርሕ ንኹሎም ስድራቤታት ዝሰራጨው ክትረክብ ኢኻ፡፡
 

ናይ ጓሓፍ መመልከቲ ወረቐት ኣብ ኣንድሮይድ ወይ ኣብ ናይ ኣፕል 
ሰማርት ስልኪታት ክትጽዕኖ ትኽእል፡፡ እዚ ኸኣ ኣብ ናይ ኣፕል 
መኸዘኒን ኣብ ጎግል ፕለይ ዘሎ “Min Renovasjon” 
ብምድላይ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ፡፡ 

ኣብቲ ምእካብ ዝካየደሉ መዓልቲ እቶም ናይ ጓሓፍ መትሓዚታት 
ኣብቲ ዝቐረበ ጽርግያ እታ መአከቢ መኪና ኣብ እትሓልፈሉ 
መንገዲ ኪቕመጡ ኣለዎም፡፡
እንድሕር እቶም ናይ ጓሓፍካ መትሓዚታት ኣበይ ከም እተቐምጦም 
ዘይፈለጥካ ኾይንካ በጃኻ ብስልኪ ደዊልካ ተወከሰና፡፡ 

ፕላስቲካት ኣብ ውሽጢ ባዶ እሱር ኸረጢት ኮይኖም ኣብ እቶም 
ናይ ጓሓፍ መትሓዚታት ክግበሩ ኣለዎም፡፡ 
እቶም ናይ ጓሓፍ መትሓዚታት ካብ መጠን ንላዕሊ ኪመልኡን 

የብሎምን፡ እቲ መሸፈኒ ኸኣ ኪዕጸው ኪኽእል ኣለዎ፡፡
እንድሕር ጓሓፍካ በዚሑ ኾይኑ ተወሳኺ ናይ ጓሓፍ መትሓዚ 
ኸረጢት SSR  ዝብል ዝተሓተሞ ከዚእካ ኣብቲ ናይ ጓሓፍ 
መትሓዚኻ ከተቐምጦ ትኽእል፡፡

እንድሕር ንSSR 
ክተውከስ ደሊ ኻ ብኽብረትካ ብ 
+47 70 00 70 50 ደውል ወይ ኸኣ ብኢሜል ኣድራሻ  
firmapost@reinhaldsverket.no 
ክትሰድድ ትኽእል


