
Naemhtie datne dov raath veesmh

Buektieh mubpesth-utnemestasjovnese (ÅVS) 

Metallegïebreldahkh 
Skuvlh gïebreldahkem. Jis lea 
tube, döömh dam dan jïjnje 
maam gåarede jïh baajh
kåarhkem dan nelnie årrodh. 

Paehperegïebreldahkh 
Mubpesth utnieh, dovne kar-
tongh jïh voessh.
Gïebreldahkem skuvlh,
plïehtjedh jïh maahtsehth.

Klaerehts klaasegïebreldahkh 
Ajve burhtjh jïh boehtelh!
Vuepth! Pantboehtelh bovrese 
buektieh. Jïjleslaamhph leah 
el-raath (ÅVC).

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

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

Klaeriedamme klaasegïebreldahkh
Ajve burhtjh jïh boehtelh! Vuepth!
Jovkemeklaash, speejjeleklaash,
klaash, porslinh jïh keramihkh
datne buektieh Klaase/Porsline/Keramihke. 

Plastegïebreldahkh 
Dovne garre- jïh myövhkesplas-
th jïh frigolith. Bïejh dejtie loe-
ves seamma voessesne, dejtie 
mekanihken vuekine juaka. 

Avijsh jïh tjaalegh 
Aaj gærjah myövhkes peermine
jïh kollegieblogkh spiralerudtjine. 
Vuepth! Ij naan skuahpah jïh 
post-it paehpieradtjh. 
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Dïhte Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) dïedtem ÅVS:en gaavhtan åtna. 

Hïejmeraath mah maehtieh båeltedh 
Bïejh raatide dov sorhpedåtnose. Dïhte maahta
vuesiehtimmien gaavhtan årrodh beetsuvh, 
skuahpah, gaajhkh plasth mah eah
gïebreldahkh, tsumhtsiesigkijevoessh, 
raajhpesh, topsh, snohkh jïh soeskesh, 
svinto jïh nyjseneræjvah. 

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

Gaajhkh metallh mah eah leah 
gïebreldahkh. 
Vuesiehtimmien gaavhtan krovhth, 
dïrregh, sygkelh, tæhtjoegïrsh, feelgh 
degki namhtah. Degkh datne laahpah 
gusnie orre åastah.

Metalle

Wellpappe

Govnh 

Dah mah ij maehtieh båeltedh 
jallh mubpesth utnedh. 

Vuesiehtimmieh porslijnh, keramihkh, 
jovkemesklaash, speejjelh, sekringarh, 
propparh, laejrielihtieh.

Klaase/Prosline/
Keramihke

Latrijne-
dåtnoehGipse 

Mubpesth utnemeståapoeh.
Daase datne maahtah buektedh dagkerh 
maam ih sïjhth vielie, men maam mub-
pieh maehtieh nuhtjedh. 

Mubpesth 
utneme

Gaajhkh mah sladdine jallh batterijine 
juhtieh, batterijh jïh klaeriebeetsuvh, 
loevesåtnose, lagke, lïjme, ååljabeetsuvh, 
kemikalijerh, sprayeburhtjh, materijaalh 
kvihkesïlpine. 

Vuesiehtimmieh hïejmeelektronihke, vuelie-
energijelaamhpah, tjoevkesegïrsh, tsåahkah, 
telefovnh, laddarh, stååkedimmiegaevnieh. 
Kemikalijeri gïebreldahkese tjaalah mij lea dan 
sisnie (tjaelieh ammes jis ih daejrieh mij lea), jïh 
gaptjh daam eensilaakan, nuhtjh originaalegïe-
breldahkem. Aellieh ovmessie raath bleenth. 

Veesmh impregneereme, ov-gïetedamme 
jïh gïetedamme moeride.

Impregneereme 
moerh

Ov-
gïetedamme

moerh

Gïetedamme 
moerh

Byjresevåårege 
raaath

Tsumhtsieh
såafoste Vuesiehtimmien gaavhtan

kraesieh, burhvieh, lasth,
moeretjh
Aellieh roehtsh, gierkieh, stuerebe åeksieh 
jallh plastevoessh daase bïejh.

El-raath

Buektieh mubpesth utnemejarngese (ÅVC)

Ajve ålvas stoerre raath, ij sïejhme 
hïejmeraath. 

Vuesiehtimmieh mööblerh, madrassh, 
tapeth, linolemumjievegh, cd-pleahtjoeh, 
vhs-kassetth jïh raath mah eah maehtieh 
mubpesth utneme jeatjah vuekine.

Mööblerh
ovmessie ïebnijste

Båeltielimmie

Jeatjah plaste jïh plastegïebreldahkh 
mah ij maehtieh ÅVS:se buektedh. 

Vuesiehtimmieh plastevoessh, embal-
lagh mah eah leah konsumentegïebrel-
dahkh, plastestååkedimmiegaevnieh, 
plastestovlh, såafoemööblerh, bæhtoeh 
jïh lihtieh.

Jeatjah
plaste

Gæjhtoe datne mubpesth åtnah! /Strömsunds kommun

Bïejh tsumhtsiedåtnose

Buektieh dejtie 
Apotekese. 

Veedtjh byjrese-
ruhtjie ÅVC:ste 
aelhkies gïetedæm-
man jïh mubpesth 
utneme beapmoe-
buejteste.

Buejtie

Daalhkesh

Plastegïebreldahke

Sydsamiska


