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Så här sorterar vi vårt avfall
ما زباله ها را اینگونه جدا می کنیم
-------------------------------------------------------------------------Hämtas av sopbilen
ماشین زباله بر
ظرف زباله قهوه ای رنگ Bruna kärlet
کمپوست زباله های خانگی Komposterbart hushållsavfall
در ظرف قهوه ای تمام زباله هایی که قابل کمپوست هستند .به عنوان مثال پوست تخم مرغ و
استخوان های کوچک  ،میوه  ،نان  ،صافی قهوه و دستمال کاغذی .این ها اول در پاکت قهوه ای
رنگ کمپوست و بعدا به ظرف قهوه ای زباله خانه انداخته می شوند .با کمال میل آنها را با دستمال
کاغذی قاطی کرده و یا اینکه ته پاکت قهوه ای روزنامه بگذارید تا آب آن را به خود بگیرد  .برای
اینکه از بوی بد ماهی و یا چیز های بو دار اجتناب کنید می توانید آنها را اول در روزنامه پیچیده
بعد داخل پاکت بیاندازید .

ظرف زباله سبز رنگ Gröna kärlet
زباله های قابل سوختن Brännbart hushållsavfall
تمام زباله های سوختنی در پالستیک دستی جمع آوری شده و درون ظرف سبز زباله دانی انداخته
می شود  .مثال  :دستمال ظرف شویی  ،پاکت جارو برقی  ،پوشک بچه  ،نوار بهداشتی  ،چسب
زخم و بسته بندی های کثیف گوشت  ،جوراب نایلونی  ،کفش ورزشی  ،پاکت نامه  ،مداد  ،ماسه و
شن پس مانده های گربه و غیره
توجه ! :بسته بندی های شیشه ای  ،فلزی  ،پالستیک های بسته بندی نرم و سفت  ،روزنامه
،باتری  ،المپ یا زباله الکترونیکی نباید در ظرف سبز زباله دانی انداخته شود .

ظرف زباله آبی رنگ Restavfall – Blå hink
در این ظرف اشیا کوچک که قابل انداختن به دیگر ظروف زباله دانی نیستند انداخته می شوند .اشیا
معمولی که به این ظرف انداخته می شوند عبارتند از  :گلدان  ،بشقاب و فنجان .
توجه!  :اجازه انداختن ظرف های فلزی  ،المپ و باتری را درون این ظرف ندارید .
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در مراکز بازیافت زباله انداخته شود Lämnas till återvinningsstationen

بسته بندی های شیشه ای Glasförpackningar
این خیلی مهم است که شیشه های بدون رنگ را از شیشه های رنگی جدا کنید.
توجه!  :شیشه های پانت دار باید به دستگاه های پانت دار انداخته شود  .وسایل روشنایی زباله
الکتریکی می باشند .

بسته بندی های فلزی Metallförpackningar
ظرف ها آبکشی شوند و تیوب ها کامال خالی شوند .

بسته بندی های پالستیکی Plastförpackningar
هرچقدر می توانید بهتر پالستیک های سفت و نرم را بازیافت نمایید  .آنها در یک ظرف مشترک
جمع آوری شده و به وسیله ی دستگاه های مکانیکی جدا سازی می شوند.

بسته بندی های کاغذی Pappersförpackningar
کارتون ها را هر چه بهتر مثل پاکت دستی بازیافت نمایید.
آبکشی شود و تا شود.

روزنامه ها Tidningar
روزنا مه ها  ،تقویم  ،مجله ها  ،کتاب ها .
توجه !  :نه پاکت نامه و نه برگ های یادداشت در این ظرف انداخته نشوند .

