
ነቲ ጉሓፍ ብኸመይ ክትሰርዖ ትኽእል

ኣብ ዳግማይ መስርሒ ቦታ ሕደጎ  (ÅVS) 

ናይ ሓፂን መዐሸጊ
ነቲ መዐሸጊ ኣፅሪኻ ሕፀቦ። ቱቦ 
እንድሕር ኮይኑ፣ ብዝተኽኣለካ መጠን 
ጥርሑ ግበሮ ነቲ ቆፎ ድማ ኣብ ቦትኡ 
ሕደጎ።

ናይ ወረቐት መዐሸጊ
ክልቲኦም ካርቶንን ከረጢትን መሊስካ 
ኣብ ጥቕሚ ምውዓል። ነቲ መዐሸጊ 
ምሕፃብ፣ ምፅፋሕን ምዕፃፍን።

ሕብራዊ ዘይኮነ ናይ ብርጭቆ መዐሸጊ
ታኒካታትን ጠራሙዝን ጥራይ! መዘኻኸሪ! 
ክምለሱ ዝኽእሉ ጠራሙዝ ኣብ ውሽጢ
መደብር ይቕመጡ። ኣምፑላት ናይ
ኤሌክትሪክ ጉሓፋት እዮም  (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

ቅሉም መስትያት መዐሸጊ
ታኒካታትን ጠራሙዝን ጥራይ! መዘኻኸሪ! 
ናይ መስተ ጥርሙዝ፣ ናይ መስትያት 
ጥርሙዝ፣ መስኮት፣ ሸኽላን ሴራሚክን 
ሕደጎም። ብብርጭቆ/ሸክላ/ሴራሚክ

ናይ ፕላስቲክ መዐሸጊ
ተሪርን ልስሉስን ፕላስቲክን
ፖሊስተሪን ብሜካኒካል መሊሶም
ክስርዑ ከለዉ ስለዝፈላለዩ ኣብቲ

ጋዜጣታትን ዝተሓተሙ ነገራትን
ከምኡውን ልስሉስ ሽፋን ዘለዎምን ጥውይዋይ
ዝተኣሰሩ ናይ ፅሕፈት ፓድ ዘለዎም
መፅሓፍቲ መዘኻኸሪ!  ምንም ፖስታን
ተለጠፍቲ መዘኻኸሪታትን የለዉን።

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

ንሱ Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) እዩ ነቲ ማእኸል ዳግም መስርሒ ÅVS ሓላፍነት ዘለ።

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. 
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En detaljerad lista över hur du sorterar ditt förpacknings- och tidningavfall finns 
att hämta på: www.ftiab.se

ዝቓፀል ናይ ገዛ ጉሓፍ።

ነቲ ጉሓፍ ኣብቲ መኣኸቢ ጉሓፍ ኣቐምጦ። እዚ ንኣብነት 
ናይ ምግቢ ጉሓፍ፣ ፖስታታት፣ ንመዐሸጊ ዘይኾኑ ኩሎም 
ፕላስቲካት፣ ናይ ቫኩዩም መፅረዪ ከረጢታት፣ ዳይፐር፣ 
ናይ ቆልዑ መፃወቲታት፣ ምስቲካ፣ መመወፅን ናይ ንፅህና 
መሐለዊ ፎጣታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

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

ኩሎም ንመዐሸጊ ዘይኾኑ ሓፃዊን

ንኣብነት ድስትታት፣ መሳርሕታት፣ ብሽክሌታታት፣ 
መትሓዚ ማይ፣ ሻምበቆታት ማይ ከምኡውን ከፈፍ 
ዘይብሉ ጎማ ጎማታት ኣብ እትዕድገሉ ቦታ እዩ 
ዝተርፍ።

ሓፂን

ዝተዓሸገ
ፋይበርቦርድ

ሓሞኸሽቲ

ክቓፀሉ ወይ ከዓ ዳግም ናብ ጥቕሚ 
ክውዕሉ ዘይኽእሉ ናውቲ

ንኣብነት ሸክላ፣ ሴራሚክስ፣ መስተዪ ብርጭቆ፣ 
መስትያት፣ ፊዩዝ፣ መሕተሚ፣ ናይ ሸክላ ኣቁሑት።

ብርጭቆ/ሸክላ/ሴራሚክስ

መነፃፅሂ
ገንዳመጣበቒ

ዳግም ናብ ጥቕሚ መውዓሊ ጣብያታት

ኣብዚ ዝሰልቸዎም ግን ካልኦት ክጥቐሙሉ ዝኽእሉ 
ነገራት ምግዳፍ ይኽእሉ እዮም።

መሊስካ 
ተጠቐመሉ

ኩሉ እቲ ብገመድ ወይ ብባትሪ፣ ባትሪታትን 
ተረፍ ቀለምን፣ ፈሳሲ፣ ቫርኒሽ፣ መጣበቒ፣ 
ተረፍ ዘይቲ፣ ኬሚካላት፣ መንፀጊ ታኒካታት፣ 
ሜርኩሪ ዘለዎ ቁስ ሓይሊ ዝሰርሕ።

ንኣብነት ሃላቂ ኤሌክትሮኒክስ፣ ትሑት ሓይሊ ዘለዎ 
ኣምፑል፣ ፍሎረሰንት መብራህቲ፣ ሰዓት፣ ስልኪ፣ 
ባትሪ መምልኢ፣ መፃወትታትን ኬሚካላትን(እርግፀኛ 
እንተዘይኮይንካ ኣይፍለጥን ኢልካ ፀሓፍ) ብደንቢ ዓሽጎ፣ 
ብፍላይ እቲ ኦሪጂናል መዐሸጊ ተጠቐም። ዝተፈላለዩ 
ጉሓፋት ኣይትሓዋውሱ።

ዝተጠዋወዬ፣ ዘይተፃረዬን ዝተፃረየን ዕንጨይቲ ነንበይኑ 
ስርዓዮ።

ዝተጠዋወዬ 
ዕንጨይቲ

ዘይተፃረዬ
ዕንጨይቲ

ፅሩይ
ዕንጨይቲ

ንኸባቢ ሓደገኛ 
ጉሓፍ

ናይ ኣታኽልቲ
ጉሓፍንኣብነት፣ ሳዕሪ፣ ሳባ፣

ኣቁፅልቲ፣ ጭራሮ።

ጉርማፅ ኦም፣ ኣእማን፣ ዓበይቲ ጨናፍር ወይ ከዓ ናይ 
ፕላስቲክ ከረጢታት ክሕዝ የብሉን።

ጎሓፍ 
ኤሌክትሪክ

ኣብቲ ማእኸል ዳግም መስርሒ ሕደጎ (ÅVC)

ብዙሕ ጓሓፍ እምበር ተራ ናይ ገዛ ውሽጢ 
ጉሓፍ ኣይኮነን።

ንኣብነት ናይ ገዛ ኣቁሑት፣ ፍርናሻት፣ መለጠፊ መንደቕ፣ 
ምንፃፋት ሊኖልየም፣ ሲዲ ዲስክ፣ ቪኤቺኤስ ካሴታትን 
ብኻሊእ መንገዲ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ዘይኽእሉ ነገራት።

ተቋሪፁ
ኣቕሓ ገዛ ቃፀሎ

ኣብ ÅVS ዘይተደብረዩ ፕላስቲክን 
መዐሸጊ ፕላስቲክን

ንኣብነት ናይ ፕላስቲክ ኸረጢታት፣ ዘይውድኡ 
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ይርኸቡ።
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Tigrinja

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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