albanisch

Ndarjet
Mbeturinat që nuk hudhen në kontenjer
plehrash:

Mbeturinat e mbetura:
Pelena, Produkte të higjienës,
plehra, Qesja e fsheses elektrike
Tapeta,
Bishtat e cigareve, Hiri (i ftohtë),
Fecesi i qenit,
Lecka per pastrim,
Rrojse dore,
Higjeniket per femra, Tamponë
etj.

Kartonat e qumshtit dhe lëngjeve
Ambalazh plastike
Shishe (qelqi dhe plastike)
Metale
Letër dhe karton
Mbeturina organike
Bateritë
Ngjyrat
Tubat fluoreshente
etj.

Mbeturinat që nuk hudhen në
kontenjerin e letëres:

Ne kontenjerin e letëres
hudhen të gjithë mbeturinat
e letëres dhe kartonit:

Letër e ndotur
Kartonat e qumështit dhe lëngjeve
Këllefë për dokumenta
Mbetje të tapetes (edhe te papërdorur)

Gazetat
Librat
Broshurat
Kutija te pices
Paketim të letëres dhe kartonit
Ju lutem paloseni kartonin!

Ne kontenjerin
biologjik hudhen:

Ne kontenjerin biologjik
nuk hudhen:

Mbeturinat e perimeve dhe frutave
Filtra e kafes dhe qesja e çajit
Mbetja e bukes
Kockat dhe halat
Levozhgët e vezëve
Gjethet e rëna
Bari i prerë
Lulet
Degët e vogla
Shtroja për kafshë

Qeset e plastikes
Qesja e fsheses elektrike
Hiri
Bishtat e cigareve
Pelena
Kafshë të ngordhura
etj.

Ishulli për materilale me vlere

Qendra e riciklimit/mbledhjen mobile te material te riciklueshem
Këtu ju mund të dorezoni:
të gjitha paketimet
Mbeturina te drurit
Këpucë të vjetra, veshje të përdorura
Mbeturinave të ndërtimit (vetëm ne
qendër riciklimit)
Pajisje elektrike, Kompjuter
Llambat per kursim të energjisë, LEDs
Televizor, Ekrane televizive
xham flat/ xham te dritares
Mbeturina kopshti

Mbeturina te kabllove
Dyll te qirit
Tapë
Baker, Bronz, Alumin
Frigoriferë
Plastika të përziera
Letër, karton
Styropor
Copëza
Fishekë ngjyrë, fishekë toner
CDs

Kanaçe
Mbylljet metalike / plastike
Shishe plastike, gota plastike
Foli plastike
Paketime te ndryshe plastike
Kartona qumështi dhe lëngu
Paketime alumini
Styropor etj.

Xhami i bardhë
Xhami kafe
Xhami i gjelbërt
(Te shisha e gjelbert mund te hudhen
edhe shisha e kaltert dhe e kuqe)

Shishet
Mbajtes xhami
Ju lutem mos hydhni asnjë xham te
dritares apo prodhime prej gurit!

Mbeturinat me Problem

Këtu hudhen:
Barnat
Vaji i vjeter (gjithashtu
kthehen në tregti)
Bateritë
Llampat e kursimit të energjisë
Tubat fluoreshente

është shtypur në letër të ricikluar

Paketimin me pesha
të lehtë:

Spray kanaçet me përmbajtje
Yndyrna / vajra ushqimore
Gjithë ngjyrat, laqet
Filter vaji etj.

Mundesia e dorëzimit në qendrën e
riciklimit në Hof nën qendrën e
shërbimit të mbeturinave Silberberg.
Përveç kësaj qëndron për qytetarët në
dispozicion në Qarkun e Landit Hof
celulari për substancat me problem.

Çfarë duhet ju me tutje të dini!
Orari i punes në qendrat e riciklimit:
Riporosia e kazanëve te mbeturinave:
Qyteti Hof
Qarku i Landit Hof
permes Internetit

(09281) 8151550
(09281) 57499
www.azv-hof.de

Transporti i mbeturinave të rënda:
Qyteti Hof
Qarku i Landit Hof

(09281) 8151721
Marrja e kartës tek
Administrata e qytetit tuaj/
Administrata e komunes
blehet.

Qyteti Hof
hëne–premten prej ores 8–17, shtune prej ores 8–12
(pranimi i mbeturinave problem vetem prej te hënes– enjten)
Qarku i Landit Hof
Premte prej ores 9–12.30, dhe prej ores 13.30–17
shtunen prej ores 8–12
(Münchberg hapje shtesë te e mërkurë prej ores 14-18)
Koha e punes per mbledhjen mobile te material te
riciklueshem -/ dhe materialit me problem
-> shihe kalendarin per mbeturinat në www.azv-hof.de

Konsultim per mbeturina

TIP: Pyetni ju për këshilltarin tonë për materiale të riciklueshem që është falas "Thjesht i vlefshëm!".

