
Volda og Ørsta Reinhaldsverk IKS
Torvmyrane 29, 6160 Hovdebygda

Telefonas: 70 04 86 00
firmapost@vor.no

vor.no

Nepamirškite pastatyti atliekų konteinerio taip, kad:
•	 Jis stovėtų šalia kelio su atidarymu į automobilio pusę
•	 Atstumas nuo kelio krašto būtų 1 - 3 metrai
•	 Stovėtų ne prie sienų, medžių, tvorų ir pan
•	 Būtų 20 cm atstumai tarp konteinerių
•	 Jie netrukdytų sniego valymui
•	 Konteineriai nebūtų perpildyti - dangtis turi būti uždarytas prieš 

ištuštinant 

Galima užsisakyti didesnį popieriaus konteinerį 
(vienu dydžiu didesnį nei kitų atliekų konteineris) be 
papildomų mokesčių. Norėdami pakeisti prenumeratos 
ar kitų plastikinių pakuočių ar maisto atliekų maišelius, 
susisiekite arba patikrinkite kainoraštį svetainėje vor.no.

Aplankykite mus Facebook puslapyje

Parsisiųskite mobiliąją programėlę “Min 
renovasjon” , kad turėtumėte atliekų išvežimo 
kalendorių bei gautumėte priminimus apie 
išvežimo dienas.

Prašome apsilankyti mūsų  
Miljøstasjonen, esančioje Hovdebygda

Sveiki tapę nauju abonentu!

Maisto atliekos
Kas dvi savaites

Kitos atliekos
Kas 4-ias savaites

Stiklo ir metalo 
pakuotės
Kas 13-ka savaičių

Plastiko  
pakuotės
Kas 4-ias savaites
Ištuštinimo dieną 
eikite į popieriaus 
konteinerį

Smulki elektronika ir 
pavojingos atliekos
Išpilama atliekų 
rūšiavimo stotyje 
(Miljøstasjon)

Popieirus ir 
kartonas
Kas 4-ias savaites

Surinkimo dieną

Standartinis šiukšlių išvežimo mokestis

Mes dirbame pirmadienį nuo 8:00 iki 15:30, antradienį nuo 11:00 
iki 19:00 ir trečiadienį iki penktadienio nuo 08:00 iki 15:30.

Visi komunos namų ūkiai privalopristatyti atleikas. 

Šeštadieniais dirbame nuo 9.00 iki 12.00
Kovo 1 d. - spalio 31 d., Išskyrus liepos mėn.



Kitos atliekos

Smulki elektronika ir pavojingos atliekosStiklo ir metalo pakuotės

Plastiko pakuotės

Maisto atliekos

Taip tu turi rūšiuoti namie

Popierius ir kartonas

Viskas, ko negalima rūšiuoti namie, turi būti vežama į 
atliekų surinkimo punktą arba į kitą patvirtintą atliekų 
priėmimo vietą. Prisatymo į Miljøstasjonen kainų 
sąrašą rasite mūsų interneto puslapyje vor.no

Šunų maišeliai

Atvėsinti pelenai Sulaužyti žaislai

Dovanų popierius

Stiklo buteliai

Metalo tūtelės
Aliuminio formos 

ir folija Dangteliai

Uogienės stiklainiaiSkardinės

Picos dėžės

Tualetinio 
popieriaus tūtelės

Vienkartinis  
puodelis

Kečiupo buteliukai

Sumuštinių priedų 
pakuotės Šampūnų buteliukai

Plastiko maišai

Lemputė Purškimo buteliukas Dažų kibiras

Mobilus telefonasSkutimosi mašinėlėBaterijos

Popierius
Pieno kartoninė 

pakuotė

Laikraščiai
Kiaušinių pakuotės

Maišeliai su  
aliuminio danga Plastiko puodeliai/ 

vazonai

Sugadintas atliekų konteineris
Jeigu Jūsų atleikų konteineris apgadintas, susisiekite us 
mumis ir mes pakeisime jį.

Banano žievės Kiaušinių lukštai Maži kauliukai

Maisto likučiai

Sauskelnės

Kavos tirščiai ir filtrai

Tik maisto atliekos, jokių pakuočių. Maisto atlieko sturi 
būti išmestos į žalią maisto atliekų maišelį. Pavyzdžiai:

Viskas, ko neįmanoma perdirbti. Pavyzdžiai:

Tik švarios pakuotės. Pavyzdžiai:

Tik švarios pakuotės. Nepamirškite išskalauti, sulankstyti ir 
suspausti kartoninių gėrimo pakuočių ir užrašyti vardą bei 
telefono numerį, kad galėtumėte dalyvauti Grąžinamų 
kartoninių pakuočių loterijoje. Pavyzdžiai:

Tik švarios pakuotės. Nepamiršk gerai užrišti maišo ir 
įdėti ant viršaus į popieriaus konteinerį prieš išvežimo 
dieną. Pavyzdžiai:

Ištuštinti dėžę Miljøstasjonen. Pavyzdžiai:

    =  Tik švarios pakuotės

Valytuvai


