
الُعُبوَّات البالستيكية

فيما يلي أمثلة علي النفايات:

القنِّينات البالستيكية والعلب

أنابيب معجون األسنان

األكياس البالستيكية

أكياس الشيبسي

أغطية العلب البالستيكية وأغطية القناني البالستيكية

علب الستيروفوم 

السيلوفان

ماذا يحدث للنفايات؟

يُعاد تدوير النفايات إلى 

ُعبُوَّات جديدة.

تنبه إلى اآلتي:

يجب أن تكون الُعبُوَّات 

نظيفة وفارغة.  

أشياء قابلة لالحرتاق

فيما يلي أمثلة علي النفايات:

داَدات القطنية حفاضات األطفال، الفوط الصحية، السِّ

رمل القطط

فُرَش األسنان

العلكة

ُعوط أعقاب السجائر والسَّ

أكياس المكنسة الكهربائية

بقايا الشمعة

ماذا يحدث للنفايات؟

تُنقل النفايات إلى منشأة إلحراقها وتحويلها 

إلى تدفئة مركزية. 

تنبه إلى اآلتي:

يجب إلقاء النفايات في 

كيس بالستيكي وربطه.

مخزن النفايات

فيما يلي أمثلة علي النفايات:

زجاج الشرب

الخزف والسيراميك

شفرات حالقة

الَفواِصم/الفيوزات

النظارات

ماذا يحدث للنفايات؟

تُعالج النفايات في 

 .»Mältan ÅVC«

 

تنبه إلى اآلتي:

افرز بعناية كي ينتهي المطاف بأقل القليل 

في مخزن النفايات.

الُعُبوَّات املعدنية

فيما يلي أمثلة علي النفايات:

رقائق األلومنيوم

علب القصدير

أغطية الزجاجات

أنبوب معجون الكافيار

أغطية العلب

علب البخاخ

ماذا يحدث للنفايات؟

تتحول النفايات لتصبح معدناً جديداً.

 

تنبه إلى اآلتي:

تُعاد العلب المعاد تدويرها إلى 

أماكن تجميع العلب ذات الرهن.

الصحف/الورق املعاد تدويره

فيما يلي أمثلة علي النفايات:

الصحف اليومية

المجالت

كتب الجيب

ورق المكاتب

نشرات اإلعالنات

ماذا يحدث للنفايات؟

يُعاد تدوير الصحف 

وتتحول إلى ورق جديد.

تنبه إلى اآلتي:

المظاريف وقصاصات التذكر 

يجب إلقاؤها في القسم القابل لإلحراق.

الُعُبوَّات الورقية

فيما يلي أمثلة علي النفايات:

علب المعكرونة

علب الحليب

كراتين البيض

الورق المموج

علب البيتزا

ورق الهدايا

األكياس الورقية

ماذا يحدث للنفايات؟

الُعبُوَّات الورقية تصبح 

ورقاً جديداً.

تنبه إلى اآلتي:

َسطِّح الكراتين كي 

ال تشغل مكاناً كبيراً.

 

الزجاج غري امللون

فيما يلي أمثلة علي النفايات:

القنِّينات

العلب

ماذا يحدث للنفايات؟

العلب الزجاجية والقنِّينات 

يُعاد تدويرها وتصبح 

زجاجاً جديداً.

تنبه إلى اآلتي:

أغطية القناني وأغطية العلب تُفرز على أنها 

بالستيك أو معدن. 

أكواب الشرب واألشياء الكريستالية 

وزجاج النافذة يجب رميها في مخزن النفايات.

الزجاج غري امللون

فيما يلي أمثلة علي النفايات:

القنِّينات

العلب

ماذا يحدث للنفايات؟

العلب الزجاجية والقنِّينات 

يُعاد تدويرها وتصبح 

زجاجاً جديداً.

تنبه إلى اآلتي:

أغطية القناني وأغطية العلب تُفرز على أنها 

بالستيك أو معدن. 

أكواب الشرب واألشياء الكريستالية 

وزجاج النافذة يجب رميها في مخزن النفايات.

فضالت الطعام

فيما يلي أمثلة علي النفايات:

بقايا الطعام

الفواكه

قشر البيض والبطاطا

ثُْفل القهوة والفلتر

مناديل المطبخ الورقية/مناديل الوجه

عظام اللحوم واألسماك

األزهار المقطوفة

ماذا يحدث للنفايات؟

تتحول النفايات لتصبح غازاً حيوياً 

وأسمدة حيوية.

 

تنبه إلى اآلتي:

يُمنع إلقاء التربة مع فضالت الطعام بسبب 

أنها تعلق عند إنتاج 

 »Mältan« الغاز الحيوي. وتَُسلَّم التربة إلى

مثل نفايات الحديقة، أو استخدم إحدى خدمات الحدائق الخاصة بنا.

النفايات الكهربائية

فيما يلي أمثلة علي النفايات:

أجهزة الكمبيوتر

المصابيح ومصابيح النيون

األلعاب ذات البطاريات

الهواتف الجوالة

أجهزة القراءة اللوحية

التلفزيون

السلع البيضاء مثل نَّشافة المالبس والموقد والبّرَّاد 

والميكروويف

ماذا يحدث للنفايات؟

يُعاد تدوير المواد إلى أقصى حد ممكن.

 

تنبه إلى اآلتي:

قد تحتوي النفايات الكهربائية علي 

مواد خطيرة. وتَُسلَّم البطاريات 

في علية استالم البطاريات في مراكز التدوير. 

.)ÅVC( مراكزنا للتدوير

 هناك 10 مراكز تدوير في البلدية.

ويمكنك في مراكز التدوير تسليم اآلتي:

:»Mältan ÅVC« كما يمكنك تسليم اآلتي في مراكز التدوير

 • النفايات الَخِطرَة 

 • النفايات الكهربائية واإللكترونية

)مالحظة! السلع البيضاء مثل 

االت المالبس والبَرَّاد/     المواقد وَغسَّ

.»Mältan ÅVC« الثالجة تَُسلَّم في مراكز التدوير 

 • الخشب )غير المعالج للحفاظ عليه(

 • خردة المعادن

 • النفايات الخشنة القابلة لإلحراق

 • النفايات الضخمة غير القابلة للتدوير

)مخازن النفايات(

 • نفايات الحديقة )األرز، أوراق الشجر،

 وكميات التربة والصخور(

االت المالبس والبّرَّاد/ • السلع البيضاء مثل المواقد وَغسَّ

الثالجة

 • الخشب المعالج للحفاظ عليه

• بطاريات السيارات

• نفايات أعمال البناء 

مواعيد عمل مراكز التدوير

االثنني واألربعاء والجمعة 09.00–19.00  »Mältan« 

الثالثاء، الخميس 17.00-09.00    

السبت،األحد 14.00-09.00   

االثنني واألربعاء والجمعة 19.00-17.00  »Aspö« 

السبت 12.00-09.00   

االثنني، األربعاء، الجمعة 17.00 – 19.00  »Fågelmara« 

األحد 15.00–18.00   

االثنني واألربعاء والجمعة 19.00-17.00  »Hasslö« 

السبت 18.00-15.00   

الثالثاء، الخميس 19.00-17.00  »Holmsjö« 

األحد 13.00 – 18.00   

الثالثاء، الخميس 19.00-17.00  »Jämjö« 

السبت 14:00-09:00   

 »Nättraby«  الثالثاء، الخميس 19.00-17.00

السبت 14:00-09:00   

 »Sturkö«  الثالثاء، الخميس 19.00-17.00

األحد 09.00 – 14.00    

االثنني، األربعاء، الجمعة 19.00.00-17.00  /»Torhamn«

»Gisslevik«    السبت 18.00.00-15:00

االثنني، األربعاء، الجمعة 17.00 – 19.00   »Tving« 

األحد 09.00–12.00   

0455-783 75 www.affarsverken.se


