
Restaffald 

بقايا النفايات            
                            

  الرماد يجب ان يجمع بأكياس

  االغلفة القذرة من البالستك

  حفاضات االطفال والفوط الصحية

  براز الحيوانات

  الدهون

  نفايات االسماك

  قطع الشاش

  اوساخ االرض والشوارع

  المطاط

  الشعر

  الورق الذي تلف به االشياء

  حصو بيوت القطط

  نفايات اللحوم

  العظام المتبقية من اللحوم

  الجلود والمالبس

  كرتونات الحليب والعصائر

  منتجات الحليب

  قشور االجبان

  علب البيتزا

  الخزف والفخار الحجري

  المناديل الورقية

  صمامات االمان

  بقايا المرق

  االنابيب القابلة للطي

  بقايا الشموع

  قصاصات النسيج والغزل

  اكياس مكانس القمامة

  التبغ

توضع في اماكن النفايات المتبقية، البطاريات 
يمكن وضعها في اكياس مغلقة باحكام وتوضع 

على غطاء حاوية النفايات المتبقية في يوم 
 التفريغ

Problemaffald                                                                        

النفايات المسببة 

  للمشاكل

Bioaffald 

 النفايات

Genbrug 

 اعادة االستعمال

  الورق 

  الصحف

  الدعايات

  كتب التلفون

  المجالت االسبوعية

  كتلوجات المتاجر

  القناني واالقداح النظيفة ) المغسولة(

  مغلفات وعلب تعبئة الزجاجيات

  القناني الزجاجية

  قناني الكحول

  زجاج المربيات

  قناني النبيذ

 الورق والزجاج يسلم الى اقرب محطة

اعادة استعمال او الى اي مكان يعيد 

 استعماله

  مغلفات المعادن النظيفة

  علب االلمنيوم

  علب القصدير

 الصفيح والفوالذ

  علب المعلبات

  الكبسوالت

  مغلفات البالستك المنظفة

  من االكل والمشروبات

  المنظفة . المغسولة. المطهرة

المعادن وعلب البالستك يجب ان تسلم في 
 اماكن اعادة االستعمال.

  

  االزهار المقصوصة

  بقايا الخبز

  رقائق البطاطا

  الفواكه والخضار، كذلك المسلوقة

 بقايا العصيدة)االكل(

  علب البوضة

  بقايا القهوة وورق التصفية

  قشور البطاطا

  بقايا الكيك

  الحبوب والحبوب المجروشة

  سدادات الفلين

  محارم المطبخ، المبللة والمستعملة

  قمامة الحدائق، ما عدا التربة

  قشور الجوز والكرزات

  مناديل الجيب البيضاء )الكلينكس(

  البطاطا المقلية

  اصيص النباتات

  الرز المطبوخ والجاف

  نشارة الخشب

  المربيات

  أوراق الشاي و

اكياس الشاي وورق التصفية
  ) الفلتر(

  كراتين البيض

  قشور البيض

توضع في سطل النفايات او في 
   كومة السماد

 البطاريات

  زيوت التدفئة

  االبر

 المواد الكيمياوية والسامة

 بقايا االصباغ

  بقايا االدوية

  المكائن وزيوت التشحيم

  السموم النباتية

  مقاييس الحرارة ) المحرار(

  علب السبريه

 ساعد العاملين في المكان:

 اخبرهم اذا قمت بتسليم نفايات

 خطرة في غير مغلفها االصلي

   

ÅBNINGSTIDER 

1. april - 31. oktober 
Mandag – fredag: 10 – 17 
Lørdag, søn– &  
helligdage: 9.00 – 13.00  

Munkebo 
Genbrugsplads 
Garbæksvej 6 
5330 Munkebo 

1. november – 31. marts 
Mandag – fredag: 10 – 17 
Lørdag: 9 – 13 
Søn– og helligdage: lukket 

Langeskov 
Genbrugsplads 
Mariesmindevej 2 
5550 Langeskov 

Lukket følgende dage: 
Påskedag, 1. maj, pinsedag, 
24. december, 31. december. 
Grundlovsdag 5 juni:  
åbent 9-12 

 هكذا تصنف النفايات

GENBRUGSPLADSER 

Kerteminde 
Genbrugsplads 
Hindsholmvej 279 
5300 Kerteminde 


