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Laipni lūgti uz mūsu atkritumu pārstrādes punktiem!!

Neaizmirsti paņemt līdzi savu atkritumu 
pārstrādes punkta karti!

Ålesund - Bingsa  

Pirmdiena    07:50 - 16:00 
Otrdiena    07:50 - 18:00 
Trešdiena    07:50 - 16:00 
Ceturdiena    07:50 - 18:00 
Piektdiena   07:50 - 16:00 
Sestdiena    08:30 - 15:00 

Vestnes - Øveråslia   

PRIVĀTIE
Otrdiena    11:00 - 19:00 
Piektdiena   11:00 - 15:00 

Uzņēmumiem ir cits darba laiks.

Sandøy - Breivika  
Pirmdiena    15:00 - 18:00 
Ceturdienās no marta 
 līdz oktobrim 15:00 - 18:00

Haram - Nøsa  

Otrdiena    09:00 - 15:00 
Ceturdiena    13:00 - 18:00 

Sestdienā 24. martā un 25. augustā 
atvērts no  Plks 09:00-15:00

Norddal - Valldal (Djupøyna)*  

Ceturdiena   12:00 -  18:00

Atvērts sestdienā 24. martā, 12. maijā un 
25. augustā plkst 11:00-  15:00 

*Geirangeras iedzīvotāji var pasūtīt  
mobilo atkritumu pārstrādes punktu. 
Pasūtīt savākšanu pa arim.no

Sykkylven - Jarnes   

PRIVĀTIE 
Otrdiena    12:00 - 19:00 
Ceturdiena   12:00 - 19:00

Mēneša pirmajā sestdienā, laika periodā no 
aprīla līdz oktobrim No plkst  
  10:00 - 15:00

Uzņēmumiem ir cits darba laiks.

Giske - Gjøsundneset  

Pirmdiena    09:00 - 15:00 
Ceturdiena    13:00 - 18:00 
Mēneša katrā pirmajā sestdienā

 10:00 - 15:00 
Katru sestdienu, aprīlī un septembrī 
    10:00 - 15:00 

Ørskog - Sjøholtstrand  

Otrdiena un ceturdiena 10:00 - 18:00
Pirmā mēneša sestdiena, no marta līdz 
oktobrim 10:00-14:00

Stranda - Kjølen* 
 
Otrdiena    12:00 - 20:00 
Trešdiena     12:00 - 17:00
Ceturdiena   12:00 - 17:00 

Atvērts sestdienā 28. aprīlī, 12.maijā un 
15. septembrī no plkst   
10:00 - 14:00

Stordal - Vinjesanden*
Dārza atkritumus pieņem no 15. aprīļa līdz  
15. septembrim. No pirmdienas plkst 08.00 
līdz piektdienai plkst 15.00

*Stūrdālas iedzīvotāji var pasūtīt mobilo  
atkritumu pārstrādes punktu. Pasūtīt  
savākšanu pa arim.no

Tel.  70 31 41 00 post@arim.no   

PAMĀCĪBA ATKRI-
TUMU ŠĶIROŠANĀ

Lejuplādē Min Renovasjon aplikāciju. Izvēlies laiku kad tu vēlies saņemt 
ziņu par atkritumu savākšanu. Šis pakalpojums ir bez maksas.



PAPĪRS UN KARTONS PLASTMASA STIKLS UN METĀLS

JĀ, PALDIES
•   Plastmasas maisiņi
•  Kafijas maisiņi
•  Čipšu maisiņi
•  Pārtikas iesaiņojums  
 no plastmasas
•  Krējuma un jogurta  
 kastītes
•   Mazgājamo līdzekļu  
 pudeles
•  Šampūna pudeles
•  Plastmasas puķu podi
•  Plastmasas folija

JĀ, PALDIES
• Alumīnija kastītes un folija
• stikla pudeles par kurām  
 nemaksā taru  
•  Metāla dzērienu bundžas  
 par kurām nemaksā taru
•  Konservu bundžas
•  Burkas
•  Sudraba papīrs
•  Metāla korķi un vāciņi
•  Tējas svecītes (izņem ārā  
 mazo metāla gabaliņu, kas
  atrodas svecītes dibenā)

JĀ, PALDIES
Tīrs un sauss:
• Papīra iepakojums
•  Žurnāli un avīzes
•  Kartona kastes
•  Tetrapakas
•  Reklāma
•  Gofrētais kartons
•  Papīrs
•  Aploksnes

PĀRTIKAS ATKRITUMI VIDEI BĪSTAMI ATKRITUMI PĀRĒJIE ATKRITUMI

JĀ, PALDIES
•  Augļi
•  Mizas
•  Gaļas kauli un zivju  
 asakas
•  Olu un riekstu čaumalas
•  Jūras velšu atlikumi
•  Kafijas biezumi, filtri, 
 un tējas maisiņi
•  Virtuves papīra dvieļi 
 ar pārtikas atliekām
… un pārtikas atliekas 
kuras tu nevari ēst 

JĀ, PALDIES
• Kvēlspuldzes un  
 spuldzes
•  Sīkā elektronika
•  Kabeļi un vadi
•  Elektriskās rotaļlietas
•  Baterijas
•  Krāsas, līme un laka 
•  Šķidinātāji
•  Aerosoli

JĀ, PALDIES
•  Visa veida atkritumi, 
 kurus nevar pārstrādāt
•  Netīrs iepakojums
•  Rotaļlietas
•  Vate, leikoplasts un  
 marle
•  Lietoti suņu maisiņi un 
 kaķu smiltis
•  Bērnu autiņi un sieviešu  
 paketes towels
•  Lietoti putekļu sūcēju  
 aisiņi

PAMĀCĪBA ATKRITUMU ŠĶIROŠANĀ

LŪDZU NESVIEST:
Logu stiklus, glāzes, traukus, 
keramikas izstrādājumus, 
porcelānu, kristālu, velosipēdu 
detaļas, darba rīkus un spuldzes.

LŪDZU NESVIEST:
Pārtikas iepakojumu. Cita veida at-
kritumus, kas nav pārtika. Pārtiku, 
ko var lietot uzturā.

LŪDZU NESVIEST:
Visa veida atkritumus, kurus var 
nodot pārstrādei. Kartons un papīrs, 
plast-masas iesaiņojums, stikla un 
metāla iepakojums, pārtikas atkritu-
mi un videi bīstami atkritumi.

LŪDZU NESVIEST:
Dāvanu iesaiņojamo papīru, 
slapju un netīru papīru, bērnu, 
autiņus, virtuves papīra dvieļus 
ar pārtikas atkritumu atliekām. 
Grāmatas ar cietiem vākiem.

Tev tiks iedota sarkana kaste 
kurā tu vari uzglabāt un krāt 
videi bīstamus atkritumus. 
Aizved šo kasti uz atkritumu 
nodošanas punktu un mēs par 
to parūpēsimies.

LŪDZU NESVIEST:
Plastmasas rotaļlietas, bērnu 
autiņus, malkas maisus un 
šņores. Plastmasas pudeles, 
kurās bija bīstami atkritumi. 

Kā man dabūt zaļos maisiņus pārtikas atkrituiem? 
Piesien pie sava konteinera roktura vienu zaļo maisiņu.  
Tādā veidā tu dod ziņu atkritumu savācējiem par to, ka tev ir 
nepieciešams jauns rullis ar zaļajiem maisiņiem. Ja tu ieradīsies  
pie ÅRIM, arī tur tev iedos zaļos maisiņos.

Vai tev trūkst maisu priekš plastmasas atkrituiem? 
Piesien pie konteinera roktura parastu veikala plastmasas maisiņu. 
Tas nozīmē, ka tev ir nepieciešami maisi plastmasas atkritumiem. 
 Ja tu ieradīsies pie ÅRIM, tev tur iedos gan maisus, gan maisiņus.

ÅRIM tev piegādās sekojošo:  

Groziņu priekš pārtikas 
atkritumu savākšanas ko 

izmanto mājās.

Papildus maisu oranžā 
krāsā, kurā var savākt pārē-

jos, papildus atkritumus.

Zaļos plastmasas maisiņu 
ruļļus, kuros mest pārtikas at-

kritumus.

Ruļļus ar maisiem kas 
paredzēti plastmasas  

atkritumiem.

Atkritumu konteinerus, kurus savāc ÅRIM. Vienu kasti, kurā savāc un 
uzglabā videi bīstamos 

atkritumus.

Ja tev ir kādi jautājumi? 
Zvani mums pa telefonu 70 31 41 00 vai sūtu e-pastu uz post@ arim.no
Esiet laipni lūgti mūs apciemot mūsu biroja telpās Moa, adrese  
Langelandsvegen 1, 6010 Ålesund


