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www.vor.no

ገረወኛ ከምዚ ዝስዕብ ጌርካ ምቕማጥ ኣይትረስዕ፣
• ናብ ቅኑዕ ኣንፈት ክትጥምት ኣለዋ፣ እቲ ከፋት ናብ መኪና ገጹ ክጥምት ኣለዎ
• ካብ ጫፍ ጽርግያ 1 ክሳብ 3 ሜትሮ ርሕቀት ክህሉ ኣለዎ
• ካብ ጽርግያ፣ ገረብ፣ መንደቕ ተነጺላ ጠጠው ክትብል ኣለዋ
• ኣብ መንጎ እተን ገረወኛታት ናይ 20 ሰንቲሜተር ርሕቀት ክህሉ ኣለዎ 
• በረድ ንምግሓጥ ከሰናኽል የብሉን
• ገረወኛታት ልዕሊ ዓቐን ክመልእ የብሉን - ጓሓፍ ክውሰድ ከሎ ብመኽደኒ 

ዝተኸድነ ክኸውን ኣሎዎ
ኣብ ኮሙነ ዘለዋ ኩለን ገዛታት  ጓሓፍ ከረክባ ግዴታ ኣለወን።  

ዕብይ ዝበለ ሞግሓፊ ወረቐት ገረወኛ ተወሳኺ ከይከፈልካ ክትጠልብ ትኽእል 
ኢኻ።( ብ 1 ዓቐን ካብ ናይ ተረፍ መረፍ ጓሓፍ ይዓቢ)።
ዕብይ ዝበሉ ገረወኛታት ወይ ካልኦት ውዕላት ተጠቀምቲ ንምርካብ ተወከሰና ወይ 
ዝርዝር ዋጋታት ንምርካብ www.vor.no እቶ።

ኣብ ፈይስቡክ ርኸበና

‘’Min renovasjon’’ ትብል ኣፕሊኬሽን ኣውርዳ 
እሞ፣ ኣብኡ ካለንደር ጓሓፍን ዝውሰደሉ መዓልትን 
መዘኻኸርን ክትረክብ ኢኻ።

ኣብ ሁቨድቢግዳ ኣብ መደበር  
ጓሓፍ(ሚልዮስታሹን) መጺኻ ርኸበና

ከም ተጠቃሚ እንቋዕ ኣብቃዓካ

ዝጓሓፍ መግቢ
ኣብ ከክልተ ሰሙን

ተረፍ መረፍ ጓሓፍ
ኣብ ኣኣርባዕተ ሰሙን

መዐሸጊ ጥርሙዝን 
ሓጺንን
ኣብ ዓዓሰርተ ሰለሰተ ሰሙን

መዐሸጊ ፕላስቲክ
ኣብ ኣኣርባዕተ ሰሙን

ንእስ ዝበለ አለክትሪካዊ 
ኣቕሓን ሓደገኛ ጓሓፍን
ኣብ መደበር ጓሓፍ 
(ሚልዮስታሹን) ዝድርበ

ባኮ/ወረቐት/ካርቶን
ኣብ ኣኣርባዕተ ሰሙን

ዝውሰደሉ መዓልቲ

ሓፈሻዊ ክፍሊት ጓሓፍ

ንኸፍተሉ ግዜ ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ሰዓት 08.00-15.30,  
ሰሉስ ሰዓት 08.00-19.00። ቀዳም ኣብዚ ዝስዕብ ሰዓታት ንኸፍት  

ሰዓት 09.00-12.00
 



ተረፍ መረፍ ጓሓፍ

ንእስ ዝበለ አለክትሪካዊ ኣቕሓን ሓደገኛ ጓሓፍንመዐሸጊ ጥርሙዝን ሓጺንን

መዐሸጊ ፕላስቲክ

ዝጓሓፍ መግቢ

ኣብ ገዛ ከምዚ ዝስዕብ ብምግባር ኢኻ ትፈላልዮ

ባኮ/ወረቐት/ካርቶን

ኩሉ ኣብ ገዛ ፈላሊኻ ክትድርብዮ ዘይትኽእል ዓይነት ጓሓፍ ኣብ 
መደበር ጓሓፍ(ሚልዮስታሹን) ወይ ካልእ ቅቡልዝኾነ ሞግሓፊ ቦታ 
ክውሰድ ኣሎዎ። ኣብ መደበር ጓሓፍ(ሚልዮስታሹን) ምድርባይ 
ዝርዝር ዋጋታቱ ኣብ ወብሳይትና http://www.vor.no/ ርአ። 

ፌስታል ከልቢ

ዝዘሓለ ሓሙኽሽቲ ዝተበላሸወ መጻወቲ

ፌስታል መጻዊት  
ደሮና ማሺን

ወረቐት መጠቕለሊ  
ህያብ

ጥርሙዝ

ሓጺን ቱቦታት
ቅርጽታትን መጠቕለሊ 

ኣለሚንዩምን መኽደኒ

ጥርሙዝ ማልማላታታኒካ

 ባኮ ፒትሳ

መጠቐለሊ ወረቐት ሽቓቕ

መዐሸጊ ርግኦ

መስፈሪ ከቻፕ

መዐሸጊ ዝልከ ጥርሙዝ ሻምፖ

ፌስታል

ኣምፑል ስፕረይ መግበሪ ታኒካ ታኒካ ቀለም

ሞባይል ተለፎንማሺን መቐምቀሚ ጭሕሚ ባተሪ

ወረቐት ካርቶን  ጸባ

ጋዜጣታት ካርቶን መስፈሪ እንቋቑሖ

ብኣሊሚንዩም ዝተሸፈነ 
ጎሞታት ፕላስቲክ ባዞ

ገረወኛ ጓሓፍ ገለ ብልሽት ወይ ማህሰይቲ እንተሃልዩዎ 
ገረወኛ ጓሓፍ እንተተበላሽያ ተወከሰና እሞ ክንቅይራ ኢና። 

ቅራፍ ባናና ቅራፍ እንቋቑሖ ንኣሽቱ ኣዕጽምቲ

ተረፍ መግቢፓምፐር ድቋ ቡንን ፊልተርን

ዝጓሓፍ መግቢ፣ ብዘይ መዐሸጊ። ዝጓሓፍ መግቢ ኣብ ቀጠልያ ፌስታል ሞግሓፊ 
መግቢ እዩ ዝድርበ። ንኣብነት፣

ኩሉ ዓይነት ጓሓፍ ከምብሓድሽ ክትጥቀመሉ ዘይትኽእል። ኣብነት፣

ከም መዐሸጊ ጥራሕ ዘገልግል። ኣብነት፣

ከም መዐሸጊ ጥራሕ ዘገልግል። ናይ ዝምለሱ ካርቱናት ዕጫ ሎተሪ ንኽትሳተፍ፣  
መስፈሪ ፈሳሲ ካርቶናት ለቕሊቕካ ዓጺፍካ ኣብ ካልእ ዘይተዓጽፈ ኣእቲኻ፣ ስምካን 
ቁጽርኻን ምጽሓፍ ኣይትረስዕ። ኣብነት፣

ከም መዐሸጊ ጥራሕ ዘገልግል። ነታ ከረጺት ጓሓፍ ጽቡቕ ጌርካ ኣሲርካ ኣብ 
ሞግሓፊ ወረቐት ገረወኛ ከተእትዋ ከምዘለካ ኣይትረስዕ። ኣብነት፣

ኣብ መደበር ጓሓፍ ነቲ መስፈሪ ትሕዝቶኡ ብምሉኡ ደርብዮ። ኣብነት፣

    =  ከም መዐሸጊ ጥራሕ ዘገልግል


