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การแยกขยะ

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS บร ษิ ทั จัดการสุขาภิบาลร่วมระหว่างเทศบาลโกลมดาวล์ IKS
เป น็ ผ รู ้ บั ผ ดิ ชอบวางแผนจัดการและพัฒนาระบบสุขาภิบาลให ้กับเขตเทศบาล Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal, และ Nord-Odal ์
ถ้าหากว่าคุณม ที ี พ่ กั อาศ ยั หร อื บ า้ นพักตากอากาศท ีอ่ ย ่ใู นเขตเทศบาลทั ้งส ี ท่ ีเ่ ราให บ้ ร กิ าร คุณค อื ผ รู ้ บั การบร กิ ารเรา ขยะทั ว่ ไปจะถ กู รับนำ�ไปจัดการทุกๆ14วัน ขยะประเภทแกว้ และภาชนะท ีเ่ ป น็ โลหะจะถ กู รับนำ�ไปกำ�จัดตามวันท ีก่ �ำ หนด
ขยะประเภทกระดาษและขยะประเภทบรรจุภณั ฑ์ท ี ่ใช ้ในครัวเร อื นท ีเ่ ป น็ พลาสติกจะถ กู นำ�ไปกำ�จัดทุกๆ4สั ปดาห์ ถุงบรรจุขยะและภาชนะรองรับขยะจะตอ้ งอย ่ใู นสภาพพรอ้ มท ีจ่ ะรับไปกำ�จัด โดยกำ�หนดเวลาไว ้ไม่เกิน 6โมงเช า้ ในวันท ีก่ �ำ หนด
วันท ีร่ ถเก็บขยะจะมารับขยะแต่ละประเภทไปกำ�จัดนั น้ ไดร้ ะบุไว แ้ ลว้ ในปฏิท นิ วันเก็บขยะ นอกจากน ี เ้ รายังม สี ถาน รี บั ขยะในทุกๆเขตเทศบาลท ีเ่ ราให บ้ ร กิ าร ท ี น่ ีค่ ณุ สามารถนำ�ขยะทุกประเภทมาส่งมอบให เ้ ราได ้ในวันและเวลาทำ�การ

ขยะฝาสีเทา

ขยะฝาสีน�ำ้ ตาล

ขยะฝาสีน�ำ้ เงิน

ถุงขยะพลาสติก

ขยะทั ว่ ไป (ขยะท ี เ่ หล อื จาก
การแยกขยะประเภทอ ื น่ ๆ
ออกแลว้ )

ขยะประเภทแก ว้ และขยะ
ประเภทภาชนะท ี ท่ �ำ จาก
โลหะ

ขยะประเภทกระดาษชน ดิ
ต่างๆ ลังกระดาษ และกล่อง
เคร ื อ่ งด ื ม่

บรรจุภณั ฑ์ ในครัวเร อื นท ี ผ่ ลิตจาก
พลาสติก

เศษอาหาร ขยะท ี เ่ น่าเส ยี และย่อย
สลายได เ้ ร ว็

ก่อนท ิ ง้ ให น้ �ำ มาล า้ งด ว้ ยน ้ �ำ เย น็

หนังส อื พ มิ พ์,กระดาษส ิง่ พ มิ พ์ตา่ งๆ
ใบโบรชัวร์, ใบโฆษณา

ขยะประเภทพลาสติก ท ี ่ไม่ใช่ภาชนะ
(เช่นแปรงล า้ งจาน,ของเล่นพลาสติก)

กระปุกแยม

ก่อนท ิ ง้ ให น้ �ำ มาล า้ งด ว้ ยน ้ �ำ เย น็

สถานทีร่ ไี ซเคิลขยะ
ขยะม พี ษิ หร อื ขยะอันตราย

ส ที าบ า้ น,ส ยี อ้ มไม ้
แลคเกอร์สารเคล อื บผ วิ ต่างๆ

ขยะประเภทเคร ื อ่ งใช ้ไฟฟ า้
หร อื อุปกรณ์อ เิ ล็กทรอน กิ ส์

ขยะประเภทส ิง่ ทอ/เส ื อ้ ผ า้ และ
รองเท า้

ขยะท ี ม่ ขี นาดใหญ่

คอมพ วิ เตอร์

เส ื อ้ ผ า้

น ้ �ำ มันท ี ่ใช ป้ ระกอบอาหาร

รองเท า้

เฟอร์น เิ จอร์

สายไฟ

ถุงหร อื บรรจุภณั ฑ์ ไส ก้ รอกแฮม
แบตเตอร ี ท่ กุ ประเภท

กระดาษท ี ่ใช เ้ ข ยี นทั ว่ ไป

โทรศ พั ท์ม อื ถือ
แก ว้ ทนไฟ,เคร ื อ่ งเคล อื บ/
เคร ื อ่ งป ั น้ ดินเผา และคร สิ ตัล

ขวดไวน์,ขวดน ้ �ำ มันตับปลา และ
ขวดน ้ �ำ สลัด/เคร ื อ่ งปุง

ผ า้ ขนหน ู

ถ ว้ ยโยเกิรต์ ,ถ ว้ ยคร มี /ซาวด์คร มี

กล่อง/ลังกระดาษ ทั ง้ แบบธรรมดา
และแบบล กู ฟ กู

ล อ้ รถ

สารตัวทำ�ละลายเช่น ไวท์สปร ติ
และอะซ ิโตน
ไดร์เป่าผม

ผ า้ อ อ้ ม

แพคพลาสติกท ี ่ใส่เน ื อ้ บดหร อื ไก่
ฟอร์ยอะล มู เี น ยี ม

หนังส อื

ผ า้ ม่าน

วัสดุไม ส้ �ำ หรับก่อสร า้ งและวัสดุไม ต้ า่ งๆ

น ้ �ำ มันท ี ่ใช ก้ บั เคร ื อ่ งยนต์
อุปกรณ์ ไฟฟ า้

ถุงเก็บเศษฝุน่ ในเคร ื อ่ งด ดู ฝุน่

ถาดอล มู เิ น ยี มบาง (ท ี ่ใส่อาหาร)

ถุงขนม/ถุงมันฝรั ง่ ทอด

กล่องพ ซิ ซ่า, กล่องคอนเฟลก
กล่องกระดาษอ ื น่ ๆท ี ล่ กั ษณะ
คล า้ ยกัน
กระดาษห่อเคล อื บเงา
และกระดาษห่อของขวัญ

กาว
ของเล่นไฟฟ า้

กระป อ๋ งน ้ �ำ อัดลม กระป อ๋ งเบ ยี ร์
(ท ี เ่ คร ื อ่ งค นื ขวดอัตโนมัต ิไม่ร บั )

ถุงกาแฟ
แผงไข่กระดาษ

ทรายท ี ่ใช ร้ องรับการขับถ่าย
ป สั สาวะและอุจจาระของแมว และ
ถุงเก็บม ลู สุนขั

เถ า้ และถ่านป ิ ง้ ย่าง (ท ี เ่ ย น็ แล ว้ )

เส ื อ้ ผ า้ รองเท า้ และเคร ื อ่ งหนัง
ท ี เ่ ส ยี หาย

ฝากระปุกแยม ฝาขวดต่างๆ
ท ี ท่ �ำ ด ว้ ยโลหะ

กระป อ๋ งอาหาร

เศษเหล็ก อะไหล่

เก า้ อ ี พ้ ลาสติก

สารฟอกขาว คลอร นี และ
แอมโมเน ยี
เคร ื อ่ งโกนหนวด

ขวดซอสมะเข อื เทศและขวดมัสตาร์ด
กล่องเคร ื อ่ งด ื ม่

บรรจุภณั ฑ์ท ี ท่ �ำ จากอล มู เิ น ยี ม
เช่นหลอดใส่ไข่ปลาคาเว ยี ร์

ชุดเคร ื อ่ งนอน ผ า้ ป ทู ี น่ อน
ปลอกหมอนและปลอกผ า้ ห่ม

ซองจดหมายและซองเอกสาร

แกนกระดาษท ชิ ช ู่

นาฬ กิ า

สารเคม ที ี ม่ คี วามเป น็ กรด/ด่างสงู

เคร ื อ่ งใช ้ไฟฟ า้ ในครัวเร อื น

โฟมพลาสติก

หลอดไฟต่างๆ

วัสดุท ี ่ใช ท้ �ำ พ ื น้ ห อ้ ง

กระถางต น้ ไม พ้ ลาสติก

ขวดแชมพ ,ู ขวดสบ ู่
ขวดน ้ �ำ ยาปรับผ า้ นุม่

โทรศ พั ท์พ ดู คุยกับเจ า้ หน า้ ท ี ฝ่ า่ ยบร กิ ารล กู คา้ เบอร์ โทรศ พั ท์ 62 96 01 80
เวลาทำ�การ วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.00
โทร. 62960180 แฟ ก็ ซ์. 62960190
หร อื ส่งอ เี มล: post@gir.no.
เย ีย่ มชมเวปไซด์ของเรา : www.gir.hm.no

หน า้ ต่าง

กระป อ๋ งสเปรย์

กรุณาติดต่อเราในกรณ ที ี ่ :
•
•
•
•

เราลืมเก็บขยะของคุณ (โทรติดต่อเราอย่างช า้ ไม่เกิน1สั ปดาห์)
ถังขยะชำ�รุด
คุณตอ้ งการปฏิท นิ วันเก็บขยะเล่มใหม่
ตอ้ งการเปล ีย่ นแปลงการบอกรับเป น็ สมาช กิ

