ንጽገት ካርቦንዳኦክሳይድ ብ2 ቶን ከምዚጐድል ይገብር

1 ቶን ናይ ሓጺን መትሓዚ

ንጽገት ጋዝ ግሪንሃውስ ብ0.3-0.6 ቶን ከምዚጐድል ይገብር

1 ቶን ናይ ጥርሙዝ መትሓዚ

2 ቶን ነዳዲ ይዕቅብ

1 ቶን ናይ ፕላስቲክ መትሓዚ
1 ቶን ወረቐት

እንታይ ይግበረሉን እንታይ ይኸውንን?
ብዛዕባ ዝተፈላለየ ዓይነታት ጐሓፍ ዚምልከት ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ www.bir.no ርኸቡ።

ንጽገት ካርቦንዳኦክሳይድ ብ1.5 ቶን ከምዚጐድል ይገብር

ኣከባብያዊ ረብሓ ብመጠን ቶን
ከምኡ ምዃኑ ትፈልጡ’ዶ ነይርኩም?
• እቲ ኣብ ነቑጣ ዳግም ይስራሕ ጐሓፍ እትወስድዎ ኵሉ ጥርሙዝ ማልማላታ፡ ሓድሽ ጥርሙዝ ወይ
መከላኸሊ ምምሕልላፍ ኤለትሪክ (ኡንሱሌሽን) ንኺኸውን ዳግም ክነሰርሕ። ጥርሙዝ፡ 100%
ዚምስራሕ ጐሓፍ እዩ። ሓድሽ ጥርሙዝ ንምፍራይ ንዝተጓሕፈ ጐሓፍ ኣብ እንጥቀመሉ እዋን፡ 60%
ካብ ጸዓት ንዕቅብ።
• ካብ ሓጺን ንዝተሰርሐ መትሓዚ ዳግም ክስራሕ ከሎና ድማ ክሳዕ 95% ዚበጽሕ ጸዓት ንዕቅብ።
• ኣብ ካርቶናት መስተ ዚርከብ ጽሕጊ (ፋይበር) ድማ ሸውዓተ ወይ ሸሞንተ ግዜ ዳግም ኪምስራሕ
ይኽእል እዩ።
• ጽሩይን ንቑጽን ናይ ፕላስቲክ መጠቕለሊ፡ ክሳዕ ሽዱሽተ ግዜ ዳግም ክስራሕ ይኽእል።

ኵሉ ካብ ገዛ ዝወጽእ ዳግመ - ይገብር እዩ
ምስራሕ ኣከባብያዊ ጥቕሚ ይህብ
እዩ!
ለውጢ

ከም ቀለም፣ መጣበቕን ቨርኒችን ንዝኣመሰለ ሓደገኛ ጐሓፍ ናብ ሓደ ካብ መአከቢ ነቑጣታት BIR
ኣብ እተብጽሕሉ እዋን፡ ውሑስ ዳግመ - ምስራሕ ንኺግበረሉ ናብ Renor ንልእኾ። ኣብ ምፍራይ
ቸሞንቶ ድማ ከም ኣማራጺ ነዳዲ ኮይኑ የገልግል፣ እቲ ኣከባብያዊ መርዚታት ድማ ፍሉይ ብዚኾነ
መስርሕ ምቕጻል ሓሊፉ ከምዚመክን ይግበር።
ሓደገኛ ጐሓፍ ናብ ማፋ ከምዚፈስስ እንተተገይሩ፡ እቲ ኣካባብያዊ መርዚ ብቐጥታ ናብ ባሕርን
ተፈጥሮታትን - ናብ ንጹህ መጻወቲ ሜዳታት ቆልዑ - ይኸይድ። እንተኾነ ግን፡ ዓማዊል BIR፡ ውሑስ
ዳግመ - ምስራሕ ንኺግበረሉ ዓመታዊ 1000 ቶን ሓደገኛ ጐሓፍ ከምዚእከብ ይገብሩ። ድማ ነቲ ናብ
መጻወቲ ሜዳታት ኣቢሉ

ንመጻወቲ ሜዳታት ካብ ኣከባብያዊ ምረዛ
ኣድሕኑ
እቲ ንዓኹም ቀረባ ዚኾነ ነቑጣ ዳግመ - ምስራሕ ጐሓፍ ኣበይ ከምዚርከብ ክትፈልጡ ትደልዩ’ዶ?

ኣብ bir.no ወይ bir.no or www.facebook.com/BIRrenovasjon. ንዝርከብ ሓባሪ ካርታ
ርኣዩ። ኣብ ቀዳማይ ገጽ ድማ ጽሑፍ ብምእታው ክትደልይሉ እትኽእሉ Finn ditt nærmeste
returpunkt (ኣብ ቀረባኹም ዚርከብ ነቑጣ ዳግመ - ምስራሕ ጐሓፍ ርኸቡ) ዚብል መጽሓፊ ክፉት
ቦታ ክትረኽቡ ኢኹም።
RECYCLING STATION OPENING HOURS
ASKØY, RAVNANGER,
RINDADALSVEGEN 90:
ሰኑይ-ዓርቢ 09:00-15:00 ሓሙስ ክሳዕ 20:00
ዓርቢ 09:00-15:00
ተሌ፥ 55 52 71 40

OS, KOLSKOGEN, INDUSTRIVEGEN 69:
ሰኑይን ሓሙስን 15:00:00-19:00
ሰሉስ፣ ሮቡዕን ዓርብን 10:00-18:00 ቀዳም 09:00-15:00
ተሌ፥ 55 52 71 70

OSTERØY, MJELDALEN PÅ HAUS:
BERGEN, YTREBYGDA, ESPEHAUGEN 17:
ሮቡዕን ሓሙስን 15:00-19:00 ቀዳም 10:00-15:00
ተሌ፥ 55 52 71 75
ሰኑይን ሓሙስን 10:00-20:00
ሰሉስ፣ ሮቡዕን ዓርብን 10:00-17:00 ቀዳም 09:00-16:00
SAMNANGER, RAUNEKLEIVVEGEN 88:
ተሌ፥ 55 52 71 55
ሰሉስ 14:00-19:00 ሰንበት 16:00-20:00
ተሌ፥ 55 52 71 80
SENTRUM, MØLLENDALSV. 31:
ሰኑይን ሓሙስን 10:00-20:00
SUND, MIDTSTEGEN:
ሰሉስ፣ ሮቡዕን ዓርብን 10:00-17:00
ሰኑይን ሓሙስን 15:00:00-19:00
ተሌ፥ 55 52 71 47
ተሌ፥ 55 52 71 85
BERGEN, ÅSANE, SALHUSVEIEN 49:
KVAM, TOLOMARKA, SJUSETEVEGEN 270:
ሰኑይን ሓሙስን 10:00-20:00
ሰኑይን ሓሙስን 15:00-19:00
ሰሉስ፣ ሮቡዕን ዓርብን 10:00-17:00 ቀዳም 09:00-16:00
ተሌ፥ 55 52 71 65
ተሌ፥ 55 52 71 50
FUSA, HEIANE:
ሰኑይን ሓሙስን 15:00:00-19:00
ተሌ፥ 55 52 71 60
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VAKSDAL, DALEKVAM,
INDUSTRIAL AREA WEST:
ሰኑይ 14:00-19:00 ሓሙስ15:00-19:00
ተሌ፥ 55 52 71 90

ለውጢ
ዩ
ይገብር እ

መምርሒ ዳግመ - ምስራሕ
ምስ ኵሉ ፍሪጅ ዚኸይድ ብቐሊል መገዲ እትጥቀሙሉ ሕታም መምርሒ ዳግመ-ምምስራሕ ጐሓፍ
ኣብዚ ይርከብ። ኣብ መንደቕ ክሽነኹም ወይ ኣብ ፍርጅኩም ኣንጠልጥልዎ። ኵሉ ካብ ገዛ ዚወጽእ
ዳግመ - ምስራሕ ጐሓፍ፡ ኣከባብያዊ ጥቕሚ ከምዚህብ ዘክሩ!
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መምርሒ ዳግመ - ምስራሕ
ተረፍ ጐሓፍ

ወረቐት፣ ተሪር
ካርቶንን ካርቶን
መስተታትን

ምፍራይ ሓድሽ ኣቕሓ፡ ምስ ዳግመ - ምስራሕ ኪነጻጸር ከሎ ድማ ዳግመ - ምስራሕ
ጐሓፍ ካብ 60 ክሳዕ 90 ሚእታዊት ጸዓት ይዕቅብ።

ናይ ፕላስቲክ
መትሓዚ

ናይ ጥርሙዝን
ሓጺንን
መትሓዚ

ኤለትሪካውን
ኤለትሮኒካውን
ጐሓፍ

ሓደገኛ ጐሓፍ

ተረፍ ጐሓፍ፡ ኣብቲ ንተረፍ ጐሓፍ
መጉሓፊ ዚኾነ ቀጠልያ ዝሕብሩ መኽደን
ወይ መትሓዚ ብምግባር ኣብ መአከቢ
ጐሓፊ ከምዚጕሓፍ ይግበር።

ወረቐት፣ ተሪር ካርቶንን ካርቶን
መስተታትን፡ ብወረቐት ኣብ ዝተዳለወ
መአከቢ ወይ ንወረቐት ዝተመደበ
መትሓዚ ከምዝጐሓፉ ኪግበር ኣለዎ።

ናይ ፕላስቲክ መትሓዚ፡ ኣብ ሳንጣታት
ዳግመ - ምስራሕ BIR ወይ ፕላስቲክ
ኣብ ዚጕሓፈሉ ነቑጣ ዳግመ - ምስራሕ
ጐሓፍ ከምዚበጽሕ ይግበር።

ናይ ጥርሙዝን ሓጺንን መትሓዚ፡ ናብ
ነቑጣ ዳግመ - ምስራሕ ጐሓፍ ኪውሰድ
ኣለዎ።

ኤለትሪካውን ኤለትሮኒካውን ጐሓፍ፡
ተመሳሳሊ ዓይነታት ፍርያት ናብ ዝሽቕጡ
ሸቃጦ ወይ ናብ መደበር ዳግመ - ምስራሕ
ጐሓፍ ከምዚበጽሕ ይግበር።

ሓደገኛ ጐሓፍ፡ ኣብ ብዙሓት መደበራት ነዳ
ዲ ናብ ዝርከብ ሓደ ካብ መአከቢ ነቑጣታ
ት ወይ ናብ መደበር ዳግመ - ምስራሕ ጐሓ
ፍ ከምዚበጽሕ ይግበር።

ጐዳኢ ጐሓፍን ኤለትሮኒካዊ
ጐሓፍን፡ ከም ተረፍ ጐሓፍ ተወሲዱ
ብፍጹም ኪጕሓፍ የብሉን።

ካርቶን መስተታት፡ ኣብ ዝሑል
ማይ ብምጥልቃይ፡ ማዕረ ትርቢዒት
ገጻት ዘለዎ ቅርጺ. ተዓጻጺፉ
ከምዚጉሓፍ ይግበር።

ነቲ መትሓዚ ኣብ ዝሑል ማይ
ከምዚጥልቂ ግበሩ። ንመኽደን
ብምእላይ፡ ናጻ ገይርኩም ክትጉሕፍዎ
ትኽእሉ ኢኹም።

እቲ መትሓዚ፡ ኣብ ዝሑል ማይ
ብምጥልቃይ፡ እቲ ናይ ሓጺን
መኽደኒ ከምዝእለ ተገይሩ ኪውሰድ
ኣለዎ።

ንኺሰርሕ ሓይሊ ኤለትሪክ
ወይ ባትሪ ዘድልዮ ኵሉ ነገር፡
ኤለትሪካውን ኤለትሮኒካውን
ጐሓፍ እዩ።

ሓደገኛ ጐሓፍ፡ ኣብ ዕጹው
መትሓዚ ገይርካ ኪጉሓፍ ኣለዎ፣
ኣብቲ መበቆላዊ መትሓዚኡ
ኪጉሓፍ ድማ ይምረጽ።

ደረቕ ወረቐት ጥራይ ኣምጽኡ።

ምልክት ንምጥቃዕ ዝተገብረ መጣበቒ
ክትኣልይዎ ኣየድልየኩምን እዩ።

ካይላ፣ ሴራሚክ፣ ክሪስታልን
መስትያትን፡ ተረፍ ጐሓፍ እዮም።
ኣምፑል መብራህቲ ድማ ናይ
ኤለትሪክን ኤለትሮኒካውን ጐሓፍ እዩ።

ኣብነታት ናይ ጥርሙዝን ሓጺንን
መትሓዚ፥

ኣብነታት ኤለትሪካውን ኤለትሮኒካውን
ጐሓፍ፥

ኣብነታት ሓደገኛ ጐሓፍ፥

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

ኣብ መአከቢ ጐሓፍ ክኣቱ ዘይክእል
ኣዝዩ ዓቢ እንተኾይኑ፡ ናብ መደበር
ዳግመ - ምስራሕ ጐሓፍ ኪውሰድ
ኣለዎ።

መጠቕለሊ ወረቐት፡ ኣብ መትሓዚ
ተረፍ ጐሓፍ ከምዚጕሓፍ ይግበር።

ነቲ ሳንጣን መጉሓፊ ወረቐትን ብሓደ
ገይርኩም ኣውጽእዎ።

ኣብነታት ተረፍ ጐሓፍ፥

ኣብነታት ናይ ወረቐት ጐሓፍ፥

ኣብነታት ናይ ፕላስቲክ መጠቕለሊ፥

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

• መትሓዚ ኬችኣፕ
• መትሓዚ መጺጽ ክረይም
• መነጻጽሂ ክዳውንቲ ዚሓዘ ናይ ፕላስ
ቲክ ብራኳ
• መጠቕለሊ እምበቲቶ ስጋ
• ፍሩታ ዚሕዝ ናይ ፕላስቲክ ሳጹን
• ናይ ፕላስቲክ ሳንጣታት
• ፖሊስተይረን

•
•
•
•

ረሳሕ ፕላስቲክን ወረቐትን
መጠቕለሊ ህያብ
ዓለባታትን ሳእንን
ዝተሰብረ ኩባያን መስተዪ ብርጭ
ቆታትን
መስትያት
ተረፍ ምግቢ፣ ድዅዒ ዘይትጥቀሙሉ
እንተዄንኩም
ዝተፈላለየ ኣቑሑ ዚርከቦ ነገራት
ሓምዅሽቲ

ሓምዅሽቲ፡ ብማይ ከምዚጥልቂ
ብምግባር፡ ብፕላስቲክ ኣብ
ዝተሰርሐ ሳንጣ ይዕሸግ።
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ጋዜጣታት
መጽሔታት
መዝገብ ቍጽርታት ተሌፎን
ናይ ፕሪንተር ወረቐት
መስኮት ዘይብሉ ጶስጣታት
ካርቶን መስተታት
ካርቶን ፒሳ

ስምኩምን ቍጽሪ ተሌፎንኩምን
ኣብቲ ሽዱሽተ ማEረ ትርቢIት ገጻት
ዘለዎ ቅርጺ ዝተዓጻጸፈ ካርቶንኩም
ብምጽሓፍ፡ ኣብ ሎቶሪ ምምላስ
ካርቶን ተሳተፉ።

ሓድሽ ሳንጣታት ዳግመምምስራሕ ጐሓፍ ፕላስቲክ፡ ካብ
ሱፐርማርኬታት ወይ መደበራት
ዳግመ - ምስራሕ BIR ክርከብ
ይከኣል እዩ።

ናይ ማልማሌታ ጥርሙዝ
ጥርሙዝ ነቢት
ታኒካ ሳምቡሳ ጸላም-ከብዲ
ናይ ኣለሚንዩም ታኒካታት
ብልቃጥ ማዮነዝ

ኣምፑል መብራህቲ*
ኤለትሮኒካዊ መጻወቲ ባምቡላ
ዚውላዕ ሳእንታት
ናይ ኢድ ቴሌፎን
ከም ፍርጅን መውዓዪ ማይን ዚኣመ
ሰለ ናይ ገዛ ኣቑሑ

*ከም ሓደገኛ ጐሓፍ ተወሲዱ ከምዚጐ
ሓፍ ኪግበር ይከኣል እዩ።

ንዅሉ ነቑጣታት ዳግመ - ምስራሕ
BIR ዜርኢ ካርታ ድማ ኣብ bir.
no ትረኽቡ ኢኹም።

ኤለትሪካውን ኤለትሮኒካውን
ጐሓፍ፡ ከም ሊድ፣ ሜርኩርን
ካድምዩምን ዚኣመሰል ኣከባብያዊ
መርዝታት ዝሓዘ እዩ።

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ቀለም፣ መጣበቕን ቨርኒችን
ፍውሲ ባልዕ
ኣሕቓቒ/ጻዕዳ ኣልኮላዊ መስተ
መንጸጊ ታኒካ
ባተሪታት (ኵሉ ዓይነት)
ጸዓት ዚዕቅብ ኣምፑል መብራህቲ
PCB ዚሓዘ መስኮታት
ኣስቤስቶስ
ናይ ዘይቲ ጐሓፍ

ንዅሉ ነቑጣታት ዳግመ - ምስራሕ
BIR ዜርኢ ካርታ ድማ ኣብ bir.
no ትረኽቡ ኢኹም።
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