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Witamy w naszej stacji segregacji odpadów

Pamiętaj aby przenieść 
ze sobą swoją kartę stacji 
segregacji śmieci!

Ålesund - Bingsa  

Poniedziałek    07:50 - 16:00 
Wtorek    07:50 - 18:00 
Środa    07:50 - 16:00 
Czwartek    07:50 - 18:00 
Piątek   07:50 - 16:00 
Sobota    08:30 - 15:00 

Vestnes - Øveråslia   

PRYWATNE
Wtorek    11:00 - 19:00 
Piątek   11:00 - 15:00 

Przedsiębiorstwa mają własne godziny otwarcia.

Sandøy - Breivika  
Poniedziałki    15:00 - 18:00 
Czwartki od marca do  
października 15:00 - 18:00

Haram - Nøsa  

Wtorek    09:00 - 15:00 
Czwartek    13:00 - 18:00 

Otwarte w następujące soboty: 24. mar-
ca i 25. sierpnia w godz. 09:00 - 15:00

Norddal - Valldal (Djupøyna)*  

Czwartek   12:00 -  18:00

Otwarte w następujące soboty:  
24. marca, 12. maja i 25. sierpnia w godz. 
11:00 - 15:00
* Mieszkańcy Norddal (wieś) oraz Eidsdal 
mogą zamówić przyjazd objazdowej stacji 
segregacji śmieci. Zamów odbiór odpadów 
na stronie arim.no

Sykkylven - Jarnes   

PRYWATNE 
Wtorek    12:00 - 19:00 
Czwartek   12:00 - 19:00

Pierwsza sobota od kwietnia do 
października: 10:00 - 15:00

Przedsiębiorstwa mają własne godziny otwarcia.

Giske - Gjøsundneset  

Poniedziałek    09:00 - 15:00 
Czwartek    13:00 - 18:00 
Pierwsza sobota każdego miesiąca 
10:00 - 15:00 
Każda sobota w kwietniu i we wrześniu    
10:00 - 15:00 

Ørskog - Sjøholtstrand  

Wtorek i czwartek 10:00 - 18:00
Pierwsza sobota miesiąca od marca do 
października w godz.  10:00 - 14:00

Stranda - Kjølen*  

Wtorek    12:00 - 20:00 
Środa     12:00 - 17:00
Czwartek   12:00 - 17:00 

Otwarte w następujące soboty: 28. kwietnia,  
12. maja i 15. września w godz. 10:00 - 14:00 

Stordal - Vinjesanden*
Odbiór odpadów ogrodowych 15. kwietnia -  
15. września. Od poniedzałku godz. 08.00 do 
piątku godz. 15.00 
* * Mieszkańcy Stordal mogą zamówić przyjazd 
objazdowej stacji segregacji śmieci. Zamów 
odbiór odpadów na stronie arim.no

Tel.  70 31 41 00     post@arim.no

PRZEWODNIK PO 
SEGREGACJI ŚMIECI

Pobierz aplikację Min Renovasjon. Wybierz godzinę, o 
której chcesz być powiadomiony. Ta usługa jest za darmo.



PAPIER I TEKTURA OPAKOWANIA  
PLASTIKOWE

OPAKOWANIA  
SZKLANE I METALOWE

TU WRZUCAMY
•   Reklamówki plastikowe
•  Torebki po kawie
•  Opakowania po chipsach
•  Plastikowe opakowania  
 po żywności
•  Kubeczki po śmietanie i  
 jogurcie
•  Buteltki po środkach  
 czystości
•  Butelki po szamponie
•  Doniczki plastikowe
•  Folia plastikowa 

TU WRZUCAMY
• Folię i kubki aluminiowe
• Butelki szklane bez kaucji
•  Puszki po napojach bez  
 kaucji
•  Puszki hermetyczne
•  Słoiki
•  Folię aluminiową
•  Korki i pokrywki  
 metalowe
•  Świeczki (należy wyjąć  
 metalową część ze  
 spodu)  

TU WRZUCAMY
Suche i czyste:
• Opakowania papierowe
•  Gazety i czasopisma
•  Pudełka tekturowe
•  Kartony po napojach
•  Ulotki reklamowe
•  Tekturę falistą
•  Kartki papieru
•  Koperty

ODPADY  
ŻYWNOŚCIOWE

ODPADY NIEBEZPIECZNE  
DLA ŚRODOWISKA ODPADY ZMIESZANE

TU WRZUCAMY
•  Resztki owoców
•  Obierki
•  Kości z mięs i ryb
•  Skorupki jajek i łupiny  
 orzechów
•  Resztki po skorupiakach
•  Fusy po kawie, filtry do  
 kawy i torebki po herbacie
•  Papier kuchenny z 
resztkami jedzenia... oraz 
resztki jedzenia, których nie 
możesz zjeść

TU WRZUCAMY
• Żarówki i świetlówki
• Małe urządzenia elek-
troniczne
• Kable i przewody
• Zabawki elektryczne
• Baterie
• Farby, klej i lakier
• Rozpuszczalniki
• Puszki po spreju

TU WRZUCAMY
•  Odpady, których nie da 
się ponownie przetworzyć
•  Brudne opakowania
•  Zabawki
•  Bawełna, plastry i gaza
•  Woreczki na psie  
 odchody i żwirek dla kota
•  Pieluchy i podpaski
•  Worki do odkurzacza

PRZEWODNIK PO SEGREGACJI ODPADÓW

TU NIE WRZUCAMY
Ram okiennych, szklanek, 
przedmiotów wykonanych z 
kamienia, ceramiki, porcelany, 
kryształów, części od roweru, 
narzędzi i żarówek.

TU NIE WRZUCAMY
Opakowań, w których przechowy-
wano żywność

TU NIE WRZUCAMY
Wszystkich tych odpadów, które 
można ponownie przetworzyć. 
Papieru i tektury, opakowań plas-
tikowych, szklanych i metalowych, 
resztek jedzenia i odpadów niebez-
piecznych dla środowiska.

TU NIE WRZUCAMY
Papieru do pakowania prezentów, 
mokrego i brudnyego papieru, 
pieluch i papieru kuchennego z 
resztkami jedzenia. Książek w 
twardej okładce.

Otrzymasz czerwony pojemnik, 
w którym możesz umieszczać 
niebezpieczne odpady. Zabierz 
ze sobą pojemnik do stacji seg-
regacji śmieci, gdzie zajmiemy 
się niebezpiecznymi odpadami.

TU NIE WRZUCAMY
Zabawek plastikowych, pieluch, 
siatek na drewno i taśm zacis-
kowych. Butelek plastikowych, w 
których przechowywano odpady 
niebezpieczne.

W jaki sposób dostanę zielone worki?
Przywiąż zielony worek do pokrywy śmietnika. To znak dla 
administratora aby zostawić nową rolkę z workami. 
Możesz też odebrać worki bezpośrednio u ÅRIM.

Zabrakło Ci worków na plastikowe opakowania?
Jeśli chcesz otrzymać więcej worków na plastikowe opakowania, 
przywiąż zwykłą plastikową reklamówkę do pokrywy śmietnika.
Możesz też odebrać worki na śmieci bezpośrednio u ÅRIM.

To może dostarczyć Ci ÅRIM

Pojemnik na odpady 
żywnościowe.

Dodatkowy pomarańczowy 
worek na dodatkowe odpady 

zmieszane.

Zielone worki na odpady 
żywnościowe.

Worki na opakowania 
plastikowe.

Śmietniki, które opróżnia ÅRIM
Jeden pojemnik na umieszczanie 

odpadów niebezpiecznych dla 
środowiska.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 70 31 41 00 albo wyślij 
maila na adres: post@arim.no  Odwiedź nasze biuro w Moa, nasz adres: 
Langelandsvegen 1, 6010 Ålesund.


