
چگـونـه زبـالـه هـایی خـودرا دسته بنـدی نمـاییم

 در موقعیت بازیافت ها بگذارید

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 &

Dari

بسته بندی کاغذ
کارتن و بکس ها هردو را بازیافت

سازی نمایید. بسته را بشورید،
هموار و قات کنید.

 بسته بندی پالستیک

بسته بندی پالستیک
پالستیک سخت همچنان نرم و پلستر.

آنها را آزادانه در همان قوطی
بگذارید، چونکه در زمان باطل

سازی تخنیکی دوباره دسته بندی میشوند.

اخبار و مواد پرنت شده
برعالوه کتاب های با پوش های نرم،

بسته های مارپیچ و کتابچه های
یادداشت. نوت! بدون پاکت های نامه

و ورق های یادداشت.

بست بندی شیشه رنگه
فقط بوتل و قوطی! نوت! شیشه های

نوشیدنی، شیشه های آینه دار،
پنجره ها، چینی و سرامیک را در

شیشه/چینی/سرامیک بگذارید. 

بسته بندی فلز
بسته را پاک بشویید. اگر تیوپ است

تا حد امکان آنرا خالی کنید و در
داخل آن چوب پنبه بگذارید.

بسته بندی شیشه بی رنگ
فقط قوطی ها و بوتل ها!

نوت! بوتل های قابل بازگشت در
فروشگاه شپرده میشود. چراغ ها 

.)ÅVC( زباله هایی الکتریکی هستند

 این FTI( Förpacknings- och tidningsinsamlingen( مسئول مرکز بازیافت )ÅVS( است. 

)ÅVC( آنرا در مرکز بازیافت بگذارید

دیگر
پالستیک ها 

زباله های خطرناک 
برای محیط زیست استفاده مجددبرقی

سوختاندن

چوب تصفیه شده

زباله های باغ

فرنیچر از
کار افتاده

گچ
سطل کاغذ

تشناب فرآوری شده چوب تصفیه
ناشده

داروها

تخته فایبر
راهدار

خاکستر

چربی شیشه / چینی/ سرامیک

فلز 

 سایر پالستیک ها و بسته های پالستیکی که در 
ÅVC دورانداخته نمیشوند. 

مثالً: بکس های پالستیکی، بسته های پالستیکی 
غیر مصرفی، گودی های پالستیکی، چوکی های 

پالستیکی، فرنیچر باغ، سطل ها و قوطی ها.

هر چیزی که با سیم یا بطری چارج میشود، بطری ها 
و باقی مانده های رنگ، محلول ها، صیقل کننده ها، 

سرش، باقی مانده های روغن، مواد کیمیاوی، قوطی 
های اسپری، مواد حاوی سیماب.

مثال: لوازم الکترونیکی مصرفی، گروپ های کم 
مصرف، گروپ های فلورسنت، ساعت، تلیفون، 

چارجر، اسباب بازی. روی مواد کیمیاوی لیبل 
بزنید)اگر مطمئن نیستید نامشخص بنویسید( و محکم 

ببندید. ترجیحا از بسته بندی اصلی استفاده کنید. 
زباله های مختلف را باهم مخلوط نکنید.

موقعیت های بازیافت
اینجا میتوانید چیز های که از آن خسته شده اید ولی 

دیگران میتوانند استفاده کنند را بگذارید.

فقط زباله های زیاد، نه زباله های معمولی خانه.
طور مثال: فرنیچر، تشک، کاغذ دیواری، فرش 

های پالستیکی کف اطاق، سی دی دیسک، کاست 
ها و زباله های که نمیتواند به دیگر طریق بازیافت 

گردد. 
طور مثال: سبزه، خس، برگ ها، 

چوب برس.
نباید شامل کنده درخت، سنگ ها، شاخه های بزرگ 

درخت و بکس های پالستیکی باشد.

تمام فلزی که یک بسته نیست.
طور مثال: گلدان، سامان آالت، بایسکل، ناوه، لوله 
های پایین، رینگ بدون الستیک، تایر ها در جای 

گذاشته شود که تایر های جدید میخرید.
چوب های تصفیه شده، فرآوری شده و چوب های 

تصفیه ناشده را طور جداگانه مرتب کنید.

موادی که قابل سوختاندن و بازیافت نیستند.
طور مثال: چینی، سرامیک، بوتل نوشیدنی، آیینه، 

فیوز، شمع و گلدان گلی.

برای حمل آسان و 
بازیافت چربی پخت و 
پز یک قیف ECO را 

 AVC از مرکز بازیافت
دریافت کنید.

در سطل زباله قرار دهید
زباله های خانگی قابل سوخت

زباله ها را در سطل زباله خود بریزید فرض 
مثال میتواند اینها باشد: باقیمانده غذا، پاکت ها، 
تمام پالستیک های که بسته بندی نشده، خریطه 

های جارو برقی، پمپرها، زیرپیراهنی، ساجق و، 
اسکرابر و نوارهای بهداشتی.

Apotek آنرا در
)دواخانه( بگذارید برای بازیافت کردن از شما سپاسگذاریم! /Strömsunds kommun )شاروالی(


