ከመይ ጌርካ ከምትፈላልዩ ዘርኢ መምርሒ ንክሪስትያንሳንድ፣ ሶግንዳል፣ሶግነን ቨነስላን

avfallsor.no
ገዛ

መምለሲ ነቑጣ

ጓሓፍ ናብ ዝነበሮ ዝምለሰሉ መደበር

ዝጓሓፍ መግቢ

ባኮ/ወረቐት/ካርቶንግ

ተረፍ መረፍ ጓሓፍ
ጓሓፋት ምስፈላለኻዮም

ጽሩይ ጎማ መዐሸጊ

ጥርሙዝ/ሓጺን መዕሸጊ

ዓለባ/ክዳውንቲ/ጫማ

ዳግማይ ኣብ አገልግሎት
ክውዕል ዝኽእል ንብረት

ጀርዲን

አለክትሪካዊ ጓሓፍ

ሓደገኛ ጓሓፍ

ካልእ ዓይነት ጓሓፍ

ቅራፍ/ዘይብላዕ ውሽጣዊ
ክፋል ፍሩታ/ኣረጊት ፍሩታ/
ኣሕምልቲ

ጋዜጣታት

ፌስታል ቀልቀል ኣኻልብ፣
ፓምፐር

ጎማ ፌስታል

ኣሊሚንዩም መሸፈኒ
ወረቐት/መዕሸጊ

ክዳውንቲ

ኣቕሓ ገዛ

ሳዕሪ

አለክትሪካዊ መጻወቲ

ማይ ዘየሕልፍ ዕንጨይቲ

ኣቕሓን ዓይነታት ዕንጨይቲን

መጽሓፍቲ

ብጫ ቆጽሊ

ቀለም/ዘይቲ ቀለም/በርኒቸ

ሓጻዊን

ብያቲ፣ኩባያን ሸሓኒ

ካብ ገረብ ዝወደቐ ፍሩታ

ረክላም
ፍርያት ሕብስቲ

ጫማ
ናይ ኣጽራዪት ደሮና ቫኪዩም
ክሊነር መአከቢ ደሮና ስታሪ
ወረቀት

ጀሪካን/ጎማ ኩባያ/ ጎማ
ሳጹን

ብኬሪ ቨትሮ ጥርሙዝ

ሰሙናዊ መጽሄት/ጽሑፋት/
መጽ ሄታት/መጽሓፍቲ

ሽጎማኖታት
ዝዘሓለ ሓሙኽሽቲ/ፈሓም

ፖስጣ

ጎማ መዕሸጊ ናይ ስጋ፣ዑፍ፣
ዓሳ፣ፍሩታ፣ ፍረ ዓጋም
፣ኣሕምልቲን ዝልከን

ማስቲሽ

ናይ መግብን ካልኦት ነገራት
ዝዕሽገሉ ታኒካ
መቐምቀሚ ማሺን
መጋረጃ
ብሽግለታታት

ዓሳ/ድርዓዊ ዓሳ

ሽምዓ፣ ጫፍ ሽጋራ፣ ጎማ
ቱቦታት

ቐጢን ጨንገር ገረብ/
ጨንፈር

ዝፈሰሰ ዘይቲ
መሳኹቲ

ባሊቃ ሓጺን መኽደኒ
መንቀጺ ጸጉሪ

ጸባ/ካርቶንግ ጽሟቕ
ተረፍ ስጋ/ዓጽሚ
ዝተበላሸወ ዓይነታት መጻወቲ

ጎማ ጥርሙዝ ንመታሓጻጸቢ
ክሽነ ሽቃቅ ገዛን
ንጥቀመሎም ፈሳሲ ነገር/
ሻምፖ/መቃመሚ ሳላጣን
ፒሳን ሰላታን

ከሚካላት
ኣብ ዓራት ዝንጸፍ

ሓጺን መኽደኒ

ስኪ

ጻህያይ

ፖሊስተሪን አብ ባኩ
አቁሁት ክይስበር መክላክሊ
ንጥቀመሉ ጻዕዳ ነገር

ኣቕሓ ኮምፕዩተር
ፒሳ/ዮገርት/ናይ ኮርንፍለክስ
ካርቶንግ

ባተሪ
ዝኣረገ ዓለባታት/
ክዳውንቲ/ጫ ማ

ብጎማ ዝተሰርሐ ዕትሮ
ዕንባባ

ናይ ቢራን/ ዘይሽየጥ ጎማታት
ለስላሳ መስተን

ትድፋእ ዓረብያ

ናይ ዕትሮ ኣታኽልቲ/
ዕንባባታት

ሰዓታት

ዝተፈላለየ ብጎማ ዝተሰርሐ
ንብረት
ቖጣቢ ኣምፑል

ውሑድ ዝበለ መጠን
ዝተጸያየቀ መንቀጺ ወረቐት
ዝተወደአ መንቀጺ ወረቐትን
ናይ ሽቓቕ ወረቐትን

ኣታኽልቲ፣ዕንባባታት፣ ብጫ
ኣቕጽልቲ፣ ቀጢን ጨናፍርን
ሮጊድ ጨናፍርን

ብልጭልጭ ዝብል ጫማ
ናይ መኪና ጎማ

ቀጠፍ/መዝቆቒ ቡን/
ተረፍ ቡን

ቅራፍ እንቋቑሖ/ካዕካዕ
ቅራፍ ፉል

ሞባይል ተሌፎን

ማሕማሕ ዝብል መጠቕለሊ
ህያብ ወረቐት

መሸፈኒ መሬት
ጎማ ቡንን ዝቑርጠምን

ዝሰርሕ አለክትሪካዊ ኣቕሓ

ሓጺን ቱቦታት

ጽሕዲ አብ ግዘ ልደት
ንስልሞ ንትቀመሎም ዓይነት
ገረብ
ካርቶናትን/ጓንቴራ

ዝተጸያየቀ ጎማን ወረቐትን

ናይ ትምባኾ ሳጹን

ጸዓዱ ኣቕሓ ክሽነን ሽቓቕን
ከም ፍሪጅ፣ መሕጸቢ ማሽን
ዘመሰሉ

ዋይት ስፒሪት

ናይ ንኣሽቱ ሽምዓ መስፈሪ
ኳሬንቲ

ዝጓሓፍ መዕሸጊታት
ኣብ ናይ መግቢ ጓሓፍ
ኣይትጉሓፍ

ብነጻ መሰጅ ክንሰደልካ
ንኽ እል ቀጠልያ ጓሓፍ
ክጉሓፍ ከሎ

ተረፍ ጓሓፍ ጸዓት ንኽህብ፣
ማለት ዝነድድ ጓሓፍ

ከድልየካ ከሎ ጎማ ኣብ
ዝሑል ማይ ለቕልቆ

ቡናዊ ገረወኛ ንመግቢ
ተጠቐመሉ

ቀጠልያ ገረወኛ ንባካ/ወረቐት/
ካርቶንግ

ሓሙኹሽታዊ ገረወኛ ንተረፍ
ጓሓፍ

ሓሙኹሽታዊ ገረወኛ ንጽሩይ
ጎማ መዕሸጊ

ነጻ ካብ ተረፍ መረፍ መግቢ

ኣብ ገዛውቲን ሱፕርማርከትን
ዝርከብ ናይ ሓባር ከቢብ
ዝዓይነቱ ንጥርሙዝን ሓጺንን
መዐሸጊን ተጠቐመሉ

ከምኡውን ቅሩብ ዝኣረገ
ክዳውንቲ

ኣከባቢና ንምዕቃብ
ዝሰርሕ ነገራት ኣብ ክንዲ
ምድርባይ መሊሹ ኣብ
ግብሪ ንኽ ውዕል ኣረክብ።

እጉድ ዝኾነ ኣታኽልቲ
ከኣ ከም ተረፍ ጓሓፍ እዩ
ዝቑጸር

ጓሓፍ ኮምፕዩተር
ብውሑስ ዝኾነ መገዲ
ከተረክብ ንሕግዝ

እንተተኻኢሉ ሓደገኛ
ጓሓፍ ኣብ ኦርጂናል
መዕሸጊኡ ጌርካ ኣረክቦ

ተረፍ ጓሓፍ ተባሂሉ
ዝጽዋዕ ጓሓፍ በብታኡ
ምስ ኣትሓዝካዮ ዝተርፍ
ጓሓፍ እዩ።

ንድኻታት ሃገራት ዝኸይድ
መአከቢ ኮንተይነር። ካልኦት
መአከቢ ክዳውንቲ ነቑጣታት

ናይ በይኑ ኣረጊት ንብረት
ዝእከበሉ ገዛ ወይ ኮንተይነር

ናይ በይኑ ቦታ ዞና ንጓሓፍ
ጀርዲን/q

ናይ በይኑ ገዛ ንአለክትሪካዊ
ጓሓፍ

ናይ በይኑ ገዛ ንሓደገኛ ጓሓፍ

ኣብ ኮንተይነራት ተፈላልዩ
ይቕመጥ።
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