
)Vetlanda( وفيتالندا )Uppvidinge( وأوبفيدينغه )Sävsjö( وسافسشو )Eksjö( وإيشكو )Aneby( ي ي آني�ب
لية �ف ف دليل فرز القمامة الم�ف

نت! ن�ت الإ شبكة  عىل  القمامة  فرز  دليل   –  www.rattipasen.se

ي حاوية القمامة
ي تُرمى �ف

القمامة ال�ت
داد القمامة  ي تُسلَّم إىل محطة اس�ت

 القمامة ال�ت
ي تجلبها سيارة نقل القمامة

أو ال�ت

فضالت الطعام

اء سوى فضالت الطعام من  ي الأكياس الخ�ض
ل يوضع �ض

داد سماد  المطبخ. ومن فضالت الطعام البحتة يمكن اس�ت
بيولوجي عالي الجودة ووقود ممتاز للمركبات.

 أمثلة عن نفايات الطعام
البقايا الناجمة عن طهو الطعام، فضالت الطعام، تفل 

القهوة، الفواكه، الخضار، أكياس الشاي، اللحكم، العظم، 
ية وقشورها، قشور البطاطا، المرغرين،  الحيوانات الق�ش

الجبنة، ق�ش البيض، زيت الطعام. وكذلك يمكن وضع ورود 
ي هذه الأكياس.

المزهريات �ض

________________________________

ي الأكياس 
ء آخر سوى نفايات الطعام �ض ي

ل تضْع أي �ش
داد! ء آخر يخرب عملية الس�ت ي

اء؛ فكل �ش الخ�ض

شكراً لأنك تفرز عىل النحو الصحيح!

لية ف الفضالت الم�ف

لية هي ما يتبقى بعد فرز الأغلفة والصحف  ض الفضالت الم�ض
ة. ويجري حرق الفضالت  ونفايات الطعام والقمامة الخط�ي

لية لكي نتجّنب مكّبات القمامة. ض الم�ض

لية ف  أمثلة عن الفضالت الم�ف
اميك،  ، الخزف، الس�ي كيس المكنسة الكهربائية، فرشاة الجلي

ب، الزجاج المقاوم لحرارة الفرن،  ، كؤوس ال�ش ض الفناج�ي
رمل القطط، الحفاضات، الواقيات النسائية، الرماد البارد، 

المظرّفات، أكياس براز الكالب، فرشاة الأسنان، السعوط 
 ، )سنوس(، أعقاب السجائر، الكتب ذات التجليد القا�ي
المنسوجات، الأحذية، ألعاب الأطفال )غ�ي الكهربائية(، 

أدوات المائدة البالستيكية، اِللبان )العلكة(، الشموع، محارم 
التجفيف، مماسح التنظيف، نبتات الأصيص.

________________________________

اء  استخدم كيساً أحمر اللون أو أكياس أخرى ليست خ�ض
اللون.

لية أبداً! ف ل تستخدم كيساً أخ�ف اللون للفضالت الم�ف

ة القمامة الخط�ي

ة أو قد  ي تكون خط�ي
 النفايات المختلفة من المنازل، وال�ت

ة  ة بطريقة أخرى. ويجب فرز القمامة الخط�ي تكون خط�ي
لوحدها تماماً.

ة: أسيتون، بقايا الصمغ والطالء،  أمثلة عل القمامة الخط�ي
زيوت المحركات، طالء الأظافر، العطور، صبغة الشعر، 
زجاجات البّخ غ�ي الفارغة، الدهان، المنتجات الكهربائية 

لية  ض منتهية الصالحية، مصادر الضوء، النيون، الأجهزة الم�ض
الكهربائية، الألعاب الكهربائية، الساعات، البطاريات.

________________________________

، يجب  ي
ي الصندوق البي�أ

ة �ض  عند وضع القمامة الخط�ي
فصلها بطريقة مناسبة. ويجب وضع عالمة عل المواد 

ي العبوة الأصلية.
ي ل تكون �ض

الكيميائية ال�ت

ر عن مكان القمامة  ي شقة، اسأل المؤجِّ
إذا كنت تسكن �ض

ة. الخط�ي

 الأدوية والرسنجات 
يجب تسليمها إل الصيدلية دائماً

القمامة الضخمة

الفضالت الضخمة من المنازل

 قمامة الأدوات الكهربائية
يو، المعدات  السلع البيضاء، أجهزة التلفزيون، أجهزة الست�ي

لية الكهربائية، بطاريات السيارات. ض الم�ض

 نفايات قابلة للحرق
 الطاولة، الحزانة، الصوفا، السجادة، زحافات البولكا، 

الأغلفة الضخمة.

 النفايات المعدنية 
أدوات الحدائق والهوايات، الدراجة الهوائية، أدوات المطبخ، 

أدوات المائدة، جّزازة الحشائش بعد تفريغها من الزيت.

داد  النفايات الأخرى غ�ي القابلة لالس�ت
اميك، كر�ي المرحاض. الخزف، الس�ي

________________________________

ي 
عند جلب القمامة، يجب توزيع القمامة الضخمة إن أمكن �ض
ي أكياس مقاومة للماء بوزن ل يتجاوز 15 

حزمات أو فرزها �ض
كغ لكل منها. ويجب وضع عالمة واضحة عل كل كيس بما 
اق،  يحتويه، مثل: الأدوات الكهربائية، المواد القابلة لالح�ت

داد. النفايات المعدنية، نفايات غ�ي القابلة لالس�ت

ل يجوز تقسيم السلع البيضاء.

ر عن مكان جلب  ي شقة، اسأل المؤجِّ
 إذا كنت تسكن �ض

القمامة الضخمة.

 نفايات البناء
داد القمامة. ي محطات اس�ت

يجري تسليمها �ض

 الأغلفة الورقية 
ض  الكرتون، ورق الّ�، الأكياس الورقية، أغلفة الحليب والل�ب

وبات المرطبة المصنوعة من الورق.  والم�ش

 الأغلفة البالستيكية 
ي البالستيكية، الغالونات، الدلو 

العلب البالستيكية، القنا�ض
الصغ�ي الحجم، الفريغوليت، الأكياس البالستيكية، حاويات 

إعادة الملء، الأغطية البالستيكية، غالف النايلون الرقيق، 
أكياس التخزين البالستيكية، زجاجات البّخ الفارغة المصنوعة 

من البالستيك.

 الحاويات الزجاجية 
ي الزجاجية والعبوات الزجاجية بدون أغطية.

 القنا�ض
ب أو الخزف! وليس كؤوس ال�ش

 الأغلفة المعدنية
علب حفظ الأطعمة، ورق الألمنيوم، السدادات، الأغطية 

المعدنية، زجاجات البّخ الفارغة المصنوعة من المعدن.

 الصحف والمطبوعات
الكاتالوجات، أوراق الدعاية، الكتب ذات التجليد الطري.

_______________________________

كة جمع الأغلفة والصحف )FTI( هي المسؤولة عن محطات  �ش
داد القمامة رقم الهاتف 11 03 88 – 0200  اس�ت

www.ftiab.se

)Vetlanda( بلدية فيتالندا

Vetlanda Energi & Teknik AB
0383-76 38 00  www.vetabvetlanda.se 

)Eksjö( بلدية إيشكو

Eksjö Energi AB 
0381-19 20 20  www.eksjoenergi.se 

)Sävsjö( بلدية سافسشو 

Sävsjö Energi AB
0382-155 12  www.savsjoenergi.se 

 )Uppvidinge( بلدية أوبفيدينغه 

0474-470 75  www.uppvidinge.se 

)Aneby( ي بلدية آني�ب

Aneby Miljö & Vatten AB 
0380-463 70  www.amaq.se

RÄTT I
PÅSEN!

 الأغلفة والصحف إىل 
داد القمامة محطات اس�ت
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ي الكيس 
�ف

الصحيح!


