Abfallwirtschaftsbetriebe
Münster

HUN BIXER HATIN
Deutsch

Spas dikim ji bo ku
hûn çopan rêz dikin û
bi êkûpêk têne avêtin.

Rösnerstraße 10
48155 Münster

Çope Bio

xizmeta xerîdar 0251/605253
www.awm.muenster.de

Valakirin: her efte

Wa çopana bıken lı
bidone renge qehwê:
Baxçe û baxçe
Gul û kulîlkên
Nan û kekek mayî
Kevir û hestî
Masî û goşt (pijandî)
Penêrê mayî û sosîs

Mêwe
Zebeşên sebze û
Seleteyê Torbeyên
çayê û parzûnên qehwê
qutiyên pîzayê qirêj kirin
...
Şêwr: Avêtinên organîkî di
tûrikên kaxezê de kom bikin
an jî di rojnameyê de bipêçin.

Wa çopana derda diminen:
Kîsên çopê yên ji plastîk an fîlimê
bio têne çêkirin wekî hilberên
berhevkar ên wekî mînak têne nîşankirin
Kepsulên qehweyê, kulîlkên qehwê,
serşokek yekcar, pisîk, goştê xav
...

Kaxez û karton helandin

Valakirin: her 14 rojan

Ku diçe di
bin şîn:
Pelên kartonê binders
Stationery and zarf
Pirtûk û defter
Kaxezê çapê
Kartonên hêk û qutiyên
pelçiqandinê yên paldank

Katalog û broşur Sindoqên
Kaxezê perçeyî
Kartona qurmiçîû
rojnameyên pêçayî
qutiyên pizza-yê paqij dikin
...

Ku li derve dimîne:
Wêneyên wêneyan
kartonên vexwarinê
Kaxezê dîwar
Receip (çopa bermayî)
...

Valakirin: her 14 rojan
Remondis-herêm: têlefon 0251/92 43 60 11, AWM-herêm: têlefon 0251/605253

Binxana riciklê

Ku dikeve binê
zerike bidone:
Hemî çopên metal, plastîk û pêkve
Metal: foil û tasên alumînyûm,
kelûmel, kaniyên vexwarin û xwarinê,
kapikên tajî, pot

Plastîk: qedehên mast,
tenekeyên avê, kapsulên qehweyê,
pênûs, tas, lîstok, firçeyên diranan
Pêkhatî: razberên yekcar, kartonên
şîr û ava şûşê
...

Ku li derve dimîne:
Cam
Tubên hundurîn ên Bisîkletê an
- porselenê gihîştî
E-cîhazên
Diafirîne
Pîl

...

Çopên Bermayî

Valakirin: her 14 rojan

Ku dikeve
bidone gewr:
Ax û zibil
Destmal û tamponên paqijiyê
Kaxezê perçeyî
Paşmayên masî û goşt (xav)
Plasterê parîs û lastîkê
ampulên ronahiyê
meqbûza dravZ
ibilê pisîkan û qûmê çûkan
Seramîk û porselen
Qendîl
Labelên asê
Kondom
Destmalên rû

Çermikên çermîn
Plaster û bandaj
xalîçeyan paqij dikin
Kîsikên valahiyê
Kaxezê dîwar
Potikê zarokan
Hiriyê pembû
Qulikên cixare û axê
...

Das bleibt draußen:
Xirbeyên keviran û keviran çêbikin
Alavên elektirîkê
Zibil pirsgirêk in
...

Berhevkirin: mehê carekê (tenê ji bo malên kesane); Hûn dikarin tarîxa wendakirina xweya
qeşeng bibînin: www.awm.muenster.de | münster:app | Avêtina Hejmara Xizmetê 0251/605253

Giran

Ew dikare li
rexê rê:
Mobîlya û malê:
Mobîlya û malê:
Doşek, Doşek û
Deste û Jûreyên Hesinkirinê
Sofa danîn
Qefesa Heywanên Biçûk
Arabe ji bo zarokan
Bavul/Valiz (Hundir dê vala be)
Pêlik Merdiven
Dolav û rêveber
Sofa, Kursî, Kursî û Mase
Xalîçe/Zemînê nixamtin
(gêr kirin an pakij kirin)
Têla kincan
...
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Berhevkirin: belaş bi
karta tomarê (tenê ji bo
malbatên taybetî)
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Baxçe û balkon:
Sindoqên kulîlkan, amûrên baxçeyê
Bermahiyên baxçeyê (di torbeyên bajaran de)
Amûrên baxçeyan ên ji plastîkê qulikên
Çolê (bundled)
Çopên din ên giran:
Duçerxe (bi etîketa "Sperrgut"
(Kelûmêlên mezin))
Blind û blinds roller (hundur)
...

Dê neyê girtin:
Parçeyên otomobîlan, hemam,
amûrên elektrîkê, neynik
destşok, palet,
dar bi parêzvanên dar,
qutiyên karton, karton,
Cil, kepçe boyax dikin
...

Wê were hildan:
Sarinc û cemedan
Televizyon
Makîneyên şûştinê
Sobe
Dishwashers
hişyar
çavdêrên komputerê
...

Dê neyê girtin:
alavên piçûk û navîn wekî
fanos, paqijkerên valahiyê,
wesayîtên elektrîkê, qulikên rêzê,
mîkrovayû
...
Radestkirina belaş li navenda vezîvirandinê

Saubere
Lösung

Tiştên Elektronîk ên biçûk
Cih:
têlefon 0251/60 52 53
www.awm.muenster.de

Came kevn
Demên avêtin :
Du – Se von 7 – 20 Seet
Cih:
têlefon 0251/6052 53
www.awm.muenster.de

Ku diçe nav konteynir:
Makîneya toast
Makîneyên qehwê
lîstikvanên DVD
Radyoyên
Hesin
Têlefonên desta
Defter, amûrên
hêzê yên tabletan
...

Baterî û bataryayên şarjê (ji kerema xwe ji
ber rîska agir berê xwe jê bikin û wan radestî
navenda vezîvirandinê an firoşgehan bikin)
alavên mezin û navîn
...
Radestkirina belaş li navenda vezîvirandinê

Ku diçe nav konteynir
şûşeyek çopê:
yên ku bi camên spî û stained
ji hev hatine veqetandin
şûşeyên cama vala
konteynerên vala yên vala
...
Ji kerema xwe qulikan û qepaxan
bi rihetî bavêjin an jî wan bavêjin
binê bîsîkleta li malê.

Cilên kevn

Ku li derve dimîne:

Ku li derve dimîne:
cama agirbest
Pencereya pencereyê
Blokên cam (malpera vezîvirandinê)
şûşeyên tijî
...

Ku dikare di konteynirê
kincên kevn de be:
Cih:
têlefon 0251/60 52 53
www.awm.muenster.de

Çopên kesk

Cilên kevn di tûrik an tûrikên
nivînan de
Pantor, çakêt
kiras
doşek
qamîş
Shoes (wek cotek)
sermasên
...

Ku li derve dimîne:
Yên mayî çopên din
xera dikin
...

Berhevkirin: Mehane 1 x li ser tarîxa bermayî, ku hûn dikarin li vir bibînin:
www.awm.muenster.de | münster:app | xizmeta xerîdar 0251/605253

X&Y Design · Münster

Ev çop tên girtin:

Avêtina pirsgirêkê
Dem û vekirina
navendênvezîrandinê:
têlefon 0251/6052 53

torbeya çopê ya baxçeyê bajarokî (max. 25 kg):
pelên baxçe
bermahiyên kesk
darên qurmên nebatan
...
Pûçkirina daristanê (hevgirtî)
...

Kulîlkên daran
zozanên ajalan
ên piçûk çêdike
...

Ew neçar e ku biçe
navenda vezîvirandinê:
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rûnê wunda dikin
Pîlên
Kîmyewî, boyax û varnikên
lûleyên Fluorescent
Derman
Berhemên parastina nebat û jehrê
Ajanên paqijiyê
Pijandina tenekeyên
sprayê rûn
...

Ku li derve dimîne:

Ew nayê qebûl kirin:
bermahiyên enfeksiyonê
bermayîyên radyoaktîf
teqemenî û cebilxaneya
...

