
ARABISKA 

Så här sorterar vi vårt avfall 

 هكذا نقوم بفرز نفاياتنا

-------------------------------------------------------------------------- 

Hämtas av sopbilen 

 يتم إحضارها بواسطة سيارة النفايات

Bruna kärlet الحاوية البنية   

Komposterbart hushållsavfall  قابلة للتسميد نفابات منزلية  

بقاية الطعام ،قشور البيض   المثال على سبيل. في الحاوية البنية يتم وضع كل شيئ يمكن تسميده 

يتم وضع تلك النفايات باكياس  . الفواكه ، خبز، تفل القهوة والمحارم ومحارم اليدين.والعظام الصغيرة 

ع محارم اليدين او صفحة من جريدة لتسميد ومن ثم يتم رميها في الحاويات البنية قم بوضقابلة ل

.بارض الكيس عندما يصبح الكيس مبلل   

.الجرائد كي تتجنب الرائحة الكريها تستطيع لف بقايا السمك او اي نفايات ذات رائحة كريها باوراق   

Gröna kärlet   الحاوية الخضراء 

Brännbart hushållsavfall للحرق قابلة منزلية نفايات  

مثال على . ات المنزلية القابلة لإلحتراق باكياس إختيارية وترمى بالحاوية الخضراء يتم جمع النفاي

فوط الجلي ،اكياس المكنسة الكهربائية ، الحفاظات ، الضمادات ،القطنيات ، االكياس، االغلفة ذلك 

تمارين احذية الجرابات النيلون ، . الدبقة مثل اكياس اللحم الدبقة او اغلفة لحم الخنزير المملحة 

.االقالم، رمل القطط وما شابه, الرياضية ،المظاريف، اوراق بريد المعلوماتية   

البلستيك الصلب او الطري ،الجرائد ، , يجب ان ال ترمى االغلفة من الزجاج ، الحديد :مالحظة

.،اللمبات ، او النفايات الكهربائية في الحاوية الخضراء البطاريات  

Blå hink  باقي النفايات ـ السطل االزرق 

االشياء العادية التي يتم رميها هنا .  هنا يتم وضع االشياء التي ال يمكن تصنيفها الي مجموعة

، صحون البورسالين كاصيص الزهور المعمولة من الطين او البورسالين ، الصوف الفوالذي 

.واالكواب  

.طاريات مع باقي النفاياتيجب ان ال يتم رمي االوعية المعدنية والب: مالحظة  

 



ARABISKA 

Lämnas till återvinningsstationen  يتم تسليمها لمحطة إعادة التدوير 

 

 

Glasförpackningar  العبوات الزجاجية 

.مهم ان تقوم بشطف العلب الزجاجية الملونة والغير ملونة والقناني  

  .بائيةقناني الرهن تسلم الى الرهن مصادر اإلضائة هي نفايات كهر: مالحظة

Metallförpackningar   العبوات المعدنية 

. ، الكبسوالت ، السدادات ، شرائح االلمينيوم الرقيقة ، مسكات االضوية السخنة ، انابيب معدنيةالعلب 

.إذا كان إنبوب قم بتفريغه قدر المستطاع ودع الفلينة بمكانها. اشطف العبوات   

Plastförpackningar  العبوات البالستيكية 

يتم وضعهم بنفس الحاوية منفردين ويتم فصلهم ميكانيكيأ . إستعيد كل من البالستيك الصلب والطري

.بعد الفرز  

Pappersförpackningar  العبوات الورقية 

(العبوات الورقية)إشطفهم، إضغطهم ليصبحوا مسطحين واطويهم . إستعيد كل من الكارتون واالكياس   

Tidningar  الجرائد 

. المجالت ، الكاتالوجات ، كتب الجيب  الجرائد ،  

د المعلوماتيةال للمضاريف واوراق بري: مالحظة  

 

 

 


