Çfarë bën pjesë ku?

													

Kazan plehrash Kazani për
për mbetje
mbetje bio

Mbetje plehrash si:

Mbetje të kuzhinës si:

• të fshirat
• qese të fshesës me
korrent
• pelena fëmijësh
• bishta cigaresh
• hi qymyri, hi druri
• linesa për femra, tampona
• kunja me pambuk për
pastrimin e veshëve,
pambuk
• mbetje tapetesh
• mbetje tapeti për dysheme
• lëkurë
• gomë
• llampa elektrike
• mbetje stofrash
• mbetje të dyllit të qirinjve
• çorape të dëmtuara grash
• leukoplast, material
fashoje
• kuti të vjetra vulash
• stilolapsa
• brisqe rroje
• rrota bicikletash
• furça dhëmbësh
• çakmak me një përdorim
• fotografi prej letre,
diapozitivë
• varëse rrobash
• lodra për fëmijë
• tuba plastikë
• dosje me mbërthim (plastike)
• dosje mbajtëse shkresash
• stroje kashte për mace
• mbetje tapeti
• mbetje të thara boje
• bukë peshku e ndotur
• videokaseta

• mbetje frutash dhe
perimesh
• llum kafeje, mbejte çaji me
filtër dhe qeskë
• lëvozhga vezësh
• letër me aftësi thithëse
si filtra, peceta letre prej
celuloze si shami xhepi,
letër kuzhine, peceta, letra
të ndotura gazetash
• kartona vezësh dhe kosha
frutash prej brumi druri
(brumë kartoni)
• letër e zhubrosur
• sasi të vogla të mbetjeve
të gjellëve të gatuara
• mbetje ushqimore të
prishura dhe të mykura
• kocka
• flokë, pendë
• kashtë druri (vetëm nga
dru i papërpunuar)
Mbetje të kopshtit si:
• kaçube të prera
• shkurre të prera
• bar i korrur
• gjethe të thata
• mbetje të tjera bimore

Thesi i verdhë

Informationen in Albanisch

Letra të vjetra

Ambalazhime blerjesh si:
• Kuti plastike si
shishe shamposh
shishe ilaçi enësh
kupa të produkteve të
qumështit
kosh të shkumëzuar
frutash, perimesh, mishi

Grumbullim nga rruga dhe
koshi i letrave

• Letër e vjetër, karton dhe
kartonazh si
gazeta
revista
katalogë
• Fletë plastmasi
broshura
• Materiale të kompozuara si letër shkrimi dhe fletore, letër
e printuar
kartone qumështi dhe
zarfa
lëngjesh
qese letre për miell dhe
qesë supe
sheqer
ambalazhim kafeje
ambalazhim produktesh të karton ambalazhi i valëzuar
kartona gri dhe të bardhë
ëmbla
kuti kartoni për ilaç rrobash
• Alumin si
tubeta
kapakë kupash kosi
plastmase çokollatash
• Kanaçe si
kanaçe pijesh
kanaçe konservash
kanaçe spray (bosh)
tapa birre (metalike)

Kazanët e plehrave dhe kazanët me mbetje bio, thasët e verdhë dhe letrat
e vjetra duhen bërë gati pak përpara zbrazjes/mbledhjes, jo më vonë se ora 6
në ditën e mbledhjes/të zbrazjes. Ditët e caktuara do t‘i gjeni në kalendarin
e ditëve të caktuara për mbledhje nën www.abfall-hdh.de.

Kontena
grumbulluese

• Qelqurina të vjetra
qelqe të bardha
qelqe kafe
qelqe jeshile
(shishe të tjera të larme bëjnë
pjesë tek qelqet jeshile)
• Kanaçe si
kanaçe pijesh
kanaçe konservash
kanaçe spray (bosh)
tapa birre (metalike)
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