
كيـف تقـوم بتصنـيف فضـالتـك
ÅVS قم بتسليم األشياء التالية في محطة إعادة تدوير الموارد 

3. Återvinningsstationen
Här lämnar du: 
Förpackningar och tidningar.  
Att tänka på: Alla förpackningar ska 
vara rena och torra. Ofärgade och fär-
gade glasförpackningar sorteras alltid 
separat. 

Vad är en återvinningsstation?
Återvinningsstationerna är till för hushållens sorterade förpackningar och tidningar. En åter-
vinningsstation står på allmän plats, ofta vid butiker, bensinstationer eller i bostadsområden. 

Pappersförpackningar
Pastapaket, cornflakespaket, mjölk- och juiceförpackningar, sockerpåsar, hund-
matsäckar, bärkassar, presentpapper, wellådor till TV, stereo, möbler m m samt 
omslag till bokklubbsböcker. Lämna ej: Stora förpackningar som inte går ner i 
behållaren, t ex wellådor från datorer och möbler.

Tidningar
Dags- och veckotidning, magasin, reklamblad, kataloger (postorder, telefon, 
rese e t c), broschyrer och skriv/ritpapper.  Lämna ej: Kuvert – slängs som 
hushållsavfall. 

Färgade glasförpackningar
Flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget. 
Lämna ej: 33 och 50 cl dryckesflaskor- lämnas mot pant i butiker. 

Ofärgade glasförpackningar
Flaskor och burkar, vin- och spritflaskor från Systembolaget. 
Lämna ej: 33 och 50cl dryckesflaskor – lämnas mot pant i butiker. 

Plastförpackningar
Burkar, dunkar, flaskor, små hinkar (t ex för sylt). 
Lämna ej: Stora förpackningar som inte går ner i behållaren, t ex 5 liters hin-
kar. Ej heller plastleksaker, plastmöbler, tvättkorgar och andra produkter som 
inte är en förpackning. 

Metallförpackningar
Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler, lock, värmeljushållare, aluminium-
folie och formar, urskrapade målarburkar. Lämna ej: Metalliknande påsar som 
innehåller mer mjukplast eller papper – sorteras efter det viktmässigt domi-
nerande materialet. Ej heller metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra 
produkter som inte är förpackningar. 

2. Återvinningscentralen

En detaljerad lista över hur du sorterar ditt förpacknings- och tidningavfall finns 
att hämta på: www.ftiab.se
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  –  – VAR RÄDD OM VÅR PLANET VAR RÄDD OM VÅR PLANETÅTERVINN!ÅTERVINN!
SORTERA &SORTERA &

Arabiska

المغلفات الورقية
قم بإعادة تدوير كل من الكراتين 

واألكياس أيضا. اشطفها وقم بتسوية 
سطوحها ومن ثم قم بثني المغلف.

المعلفات البالستيكية

المغلفات البالستيكية
البالستيك الطري والقاسي وأيضا

الفريجوليت. ضعهم بشكل مستقل في
نفس الحاوية وسيتم فصلهم في

التصنيف الميكانيكي التالي.

الصحف والمطبوعات
أيضا الكتب ذات الجلود الطرية وكتيبات المالحظات 

ذات اللفاف المعدني في الظهر. مالحظة!
ال تضع مغلفات الرسائل وأوراق

المالحظات الالصقة )بوست إيت(.

مغلفات الزجاج الملون
مالحظة! يجب أن تقوم بتسليم كؤوس

الشراب وزجاج المرايا والنوافذ
والبورسلين والسيراميك في

Glas/Porslin/Keramik حاوية

المغلفات المعدنية
قم بشطف المغلفات. إذا كان األمر يتعلق 

بأنبوب قم تفريغه إلى أكبر درجة
ومن ثم اترك السدادة في موضعها.

مغلفات الزجاج الشفاف
فقط العلب والقناني!

مالحظة! يجب أن تقوم بتسليم 
قناني الرهن في المحل التجاري.

)ÅVC( اللمبات تعتبر فضالت كهربائية

مجموعات التغليف والصحف )FTI( التي تتحمل مسؤوليتها محطة تدوير الموارّد.

)ÅVC( قم بتسليم األشياء التالية في محطة إعادة تدوير الموارد

البالستيكيات 
األخرى

الفضالت البيئية الفضالت 
إعادة االستخدامالكهربائية

الحرق

األخشاب المصقولة

فضالت الحدائق

قطع اإلثاث
المنجدة

جبس
حاويات روث 

المراحيض األخشاب المعالجة  األخشاب غير 
المعالجة

األدوية

تخته فايبر
راهدار

الرماد

الدهن الزجاج/البورسلين/السيراميك

المعادن 

البالستيكيات األخرى والمعلفات البالستيكية التي 
ÅVS ال تناسب وضعها في محطة تدوير الموارد
على سبيل المثال األكياس البالستيكية، المغلفات 

التي ال تعتبر مغلفات استهالكية واأللعاب 
البالستيكية والكراسي البالستيكية وأثاث الحدائق 

والجرادل والجركانات.

كل شيء يدار بسلك أو بطارية، البطاريات وبقايا 
الدهان، مواد التحليل، طالء التلميع، الصمغ، بقايا 
الزيوت، الكيماويات، علب رش الرذاذ، المواد التي 

تحتوي على الزئبق.
على سبيل المثال االلكترونيات المنزلية، لمبات الطاقة 
المنخفضة، لمبات النيون، الساعات، أجهزة التليفون، 

 kemikalier الشاحنات، األلعاب. ضع عالمة كيماويات
)أكتب غير معروف okänt إذا لم تكن تعرف( واحكم 
لصقها جبدا ويستحسن استخدام المغلفات األصلية. ال 

تخلط بين مختلف أنواع الفضالت.

أكواخ إعادة االستخدام 
بإمكان أن تقوم هنا بتسليم األشياء التي زهقت من 
وجودها عندك ولكن يمكن أن يستخدمها اآلخرون.

فقط الفضالت ذات األحجام الكبيرة وليس الفضالت 
المنزلية العادية

على سبيل المثال قطع األثاث ، المرتبات، ورق تكسي 
الجدران، السجاد المصنوع من اللينوليوم، االسطونات 

المضغوطة، كاسيتات الفيديو واألشياء التي ال يمكن 
استعادة تدويرها بشكل آخر.

على سبيل الحشائش والنباتات
الحزازية وأوراق الشجر والقصاصات 

ال يجب أن تحتوي على جذوع أشجار أو أحجار أو 
أغصان الشجر الكبيرة أو األكياس البالستيكية.

كل أشكال المعادن التي ليست مغلفات
مثال القدور واألدوات والدراجات وأنابيب الميزاب 

واإلطارات المعدنية بدون عجالت. قم بتسليم 
العجالت المطاطية في المكان الذي اشترتيتها منه.

صنّف كل نوع من االخشاب المصقولة  واألخشاب 
المعالجة واألخشاب غير المعالجة كل على حدة.

التي ال يمكن حرقها أو إعادة تدويرها
على سبيل المثال الزجاج، البورسلين، السيراميك، 

كؤوس الشراب، المرايا، القاطعات الكهربائية، 
الفيوزات، الحاويات الفخارية.

اجلب محقان رئيف 
بالبيئة في محطة 

 ÅVC تدويرالموارد
لتسهيل التعامل بزيوت 
الطعام وإعادة تدويرها.

ضع هذه األشياء في حاوية القمامة
الفضالت المنزلية القابلة للحرق

ضع القمامة في حاوية القمامة لديك. يمكن أن تكون 
على شكل فضالت طعام، مغلفات بريدية، كل 

أشكال البالستيك التي ليست مغلفات، أكياس المكنسة 
الكهربائية، الحفاضات، السنوس والعلكة، الليف 

المعدني والفوط الصحية.

يجب تسليمها في الصيدلية شكرا ألنك تعيد تدوير الموارد! بلدية سترومستاد! /Strömsunds kommun


