
Sida loo habeeyo qashinkaaga

Kaga tag goobta warshadeynta qashinka (ÅVS) 

Xidhida birta
Biyo ku nadiifi xidhmada. Haday 
tahay tuyuub, faaruqi intii
macquula oo kaga tag meel.

Xidhida warqada
Dibu warshadee labdaba
kaadhadhka iyo shandadaha. 
Biyo ku nadiifi, balaadhi oo
isku laab xidhmada.

Xidhida quruurada
Kaliya qasacadaha iyo quruuradaha! 
Ogow! Quruuradaha lasoo
celin karo waxa lagu kaydinayaa 
bakhaarka.

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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Xidhida caaga
Caaga adag iyo sidoo kale
bacaha. Si dabacsan ugu rid
caag la mida, madaamoo lagu
kala saarayo qaab mishiina.

Agabka wargaysyada
iyo daabacaada
Sidoo kale buugta leh kofarka
sare iyo qalabka wax lagu qoro
Ogow! Ma leh wax infaloob ama qoraal ah.
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Waa Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) kaasoo masuul ka ah xarunta dibu warshadeynta ÅVS.

Qashinka qoyska ee olali kara.

Ku rid biyaha caaga qashinka. Tani waxay
noqon kartaa, tusaale ahaan, cunto qashina,
infaloob, dhamaan caagaga aan xidhnayn,
shandado nadiifa, xafaayado, furar,
tubaako ama xanjo, agabka nadaafada.

  –  – VAR RÄDD OM VÅR PLANET VAR RÄDD OM VÅR PLANETÅTERVINN!ÅTERVINN!
SORTERA &SORTERA &

Dhamaan birta aan la xidhin.

Tusaale, dhariga, qalabka, baaskiilada, 
bajaroorka, tuunbooyinka biyaha, birta 
dhinaca oo aan taayiro lahayn. Taayirada 
waxa lagaga tagayaa halkaad ka iibsatid 
kuwo cusub.

Bir

Boodh isku
laablaaban

Danbas
Danbas

Qalabka aan la gubi karin ama dib 
loo warshadeyn karin.

Tusaale ahaan, dhoobada, dhariga, 
quruurada cabitaanka, muraayadaha, 
tuyuusyada, xadhkaha, dhoobada ciida.

Quruurad/Dhoobada/
Dhariga

Caaga
suuligaCaag

Goobaha dibu warshadaynta.

Halkan waxaad kaga tagi kartaa waxy-
aabaha aad ka daashay lakiin dadka kale 
isticmaali karaan.

Dibu u
isticmaal

Waxkasta oo lagu dabeeyey koodh 
ama baytari, baytaryada iyo hadhaaga 
rinjiga, dareereyaasha, dareere, guluu, 
hadhaaga saliida, kiimikada, qascadaha 
buufinta, qalabka leh meerkurida.

Tusaale ahaan, elektarida macmiilka, 
laanbadaha tamarta, laanbadaha laydhka, 
saacadaha, tilifoonada, xadhkaha dabka, 
baanbolada. Ku astee kiimiko (ku qor lama 
yaqaan haddii aanad hubin) oo xoog u xidh, 
isticmaal gaar ahaan xidhitaankii hore. Ha 
isku qasin qashin kala duwan.

Looxa la daadiyey, aan daweyn iyo mida 
la daaweeyey.

Loox isku 
dhafan

Loox aan la 
daaweyn

Loox la
daaweeyey

Qashinka
deegaanka 

khatarta ku ah

Qashin
beereedTusaale, daaqa, ubaxa,

caleenta, looxa.

Waa inaanay ka koobaan saddex shaanba-
dood, dhagaxaan, taayiro waaweyn ama 
shandado caaga.

Qashinka 
korontada

Kaga tag goobta dibu-warshadeynta qashinka (ÅVC)

Kaliya qashinka sahlan, aan qoyska 
lagu isticmaalin.

Tusaale ahaan, agabka qurxinta, dacasadaha, 
warqadaha gidaarka, roogaga, canjladaha 
CD, canjladaha VHS iyo waxyaabaha aan dib 
loo warshadeyn karin.

Lajoojiyey
qurxinta Iskudarka

Caag kale iyo xidhitaanka caagaga 
aan laga saarin ÅVS.

Tusaale ahaan, shandadaha caaga, xid-
hmooyinka aan la isticmaalin, baanbo-
lada, kuraasta caaga, agabka qurxinta, 
baaldiyada iyo qasacadaha.

Caag kale

Waad ku mahadsan tahay
dibu warshadeynta! /Strömsunds kommun

Ku rid caaga qashinka

Kaga tag Apotek 
(farmasiiga).

Ka hel birta ECO 
xarunta dibu war-
shadeynta (ÅVC) si 
aad si fudud ugu 
hagaajisid uguna 
warshadeysid suba-
ga cunto karinta.

Subaga

Drugs

Xidhida caaga

Somaliska

Xidhida quruurada waadixa ah
Kaliya qasacadaha iyo quruuradaha!
Ogow! Quruurada cabitaanka,
muraayada quruurada, daaqadda,
dhoobada iyo dhariga aad kaga
tagtid Quruurada/Dhoobada/Dhariga


