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 فرز القمامة

تحتويًالقمامةًخاصتكًعلىًموادًخطرةًوموادًقيمة.ًإذاًقمتًبفرزًنفاياتكًبشكلًجيد،ًفيمكنًأنًيتمًعملًذلكًيمكنًأنً
بطريقةًآمنة:ًيمكنًأنًيتمًإعادةًتدويرًأغلبًتلكًالنفايات.ًوبهذهًالطريقةًيمكنًلناًحمايةًاإلنسانًوالبيئة.ًكماًيمكنناًأيضاًا

 ستخدامًالموادًعدةًمرات.توفيرًالطاقةًوالمواردًالبيئيةًمنًخللًا

 

 دليل فرز النفايات للمنازل في أوسترسوند

 

 

 

 

 

 النفايات الخطيرة على البيئة
على سبيل المثال: الطالء، زيت المحركات، سوائل الحل، المواد 

الكيميائية، البطاريات، ومصابيح الفلورسنت، والمصابيح العادية، 

)كل شيء به أسالك وبطاريات(، والمصابيح الموفرة، واإللكترونيات 
 ومستحضرات التجميل.

في حال كنت تعيش في شقة فيمكن أن يكون هناك صندوقاً أحمراً 

مخصصاً للنفايات الخطرة في غرفة القمامة لديكم. وفي كل سوبر 

ماركت )متجر لبيع السلع الغذائية( توجد خزانة بيئية، ويمكنك وضع 
 نفاياتك الخطرة فيها

 

 

 الطعامنفايات 
على سبيل المثال: بقايا الطعام، تفل القهوة، أكياس الشاي، قشر 

 البيض، ورق المطبخ، المناديل الورقية، الزهور، بقايا الزهور.

 

ُيسمح بوضع بقايا الطعام في األكياس البالستيكية العادية. يمكنك  ال

وضعهم في أكياس قابلة للتحلل. يمكنك الحصول على سلة القمامة 
اس مجاناً في مكتب االستقبال في مبنى البلدية أو في مراكز واألكي

( و برونفلو Lit( و ليت )Odenskogإعادة التدوير في أودينسكوغ )
(Brunflo يقوم بعض مالك العقارات بتوزيع سالت القمامة واألكياس .)

 على السكان

 

 

 القمامة المخصصة للحرق
والخشب والمطاط والجلد األشياء المصنوعة من البالستيك والقماش 

الغير خطيرة على البيئة، أو العلب والعبوات. على سبيل المثال: فرش 

غسل الصحون، المالبس، األحذية، المظاريف، األربطة، األقالم، اللعب، 
الحفاضات، الضمادات، القطن، عيدان تنظيف األذن، السجائر، السعوط 

 فة( هنا.)السنوز(. يمكن وضع العلب الملطخة )الغير نظي

 ينبغي عليك وضع القمامة المخصصة للحرق في كيس وربطه بعناية.

 
 

 القمامة المخصصة لمكب النفايات
عبوات: أكواب الشرب، \ألشياء المصنوعة فقط من الزجاج أو الخزف والتي ال تكون علبا

 المرايا، الخزف، الصمامات )الفيوز(.

ويوجد حالياً في بعض غرف القمامة صناديق قمامة مخصصة للقمامة التي تذهب إلى 

 Deponirest)النفايات المتبقية( أو  Restavfallمكب النفايات. ومكتوب على تلك الصناديق 

 )مكب النفايات(. وبدالً من ذلك يمكنك تسليم الزجاج والخزف إلى مركز إعادة التدوير.

 

 عادة التدويرمواعيد عمل مراكز إ
 (:Litليت ) (:Odenskogأودينسكوغ )
 19 – 16 االثنين، األربعاء 19 – 7 االثنين، األربعاء

 13 – 9 السبت؛ األسابيع الفردية 16 – 7 الثالثاء، الخميس، الجمعة

  13 – 9 السبت

 (:Brunfloبرونفلو ) 
يمكنك العثور على مواعيد العمل السارية على 

 www.ostersund.se/soporاإللكتروني  الموقع

 19 – 16 الثالثاء، الخميس

 13 – 9 السبت؛ األسابيع الزوجية
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هلًلديكًقمامةًكبيرةًثقيلةًالوزنًوترغبًبالتخلصًمنها؟ًيمكنًأنًتكونًقطعًأثاثًمهترئةًأوًتلفزيونًالًيعمل.ًيوجدًفيً

يُسمىًبغرفًالقمامةًالكبيرة.ًفيًحالًلمًيوجدًهناكًغرفًللقمامةًالكبيرةًفيمكنكًاالستفسارًبعضًالمناطقًالسكنيةًماً

منًمالكًالعقارً)المؤجر(ًإذاًكانًفيًإمكانكًطلبًخدمةًلنقلًالقمامةًالكبيرة.ًوإالًفيمكنكًتسليمًالقامةًالكبيرةًوالثقيلةًإلىً

 مركزًإعادةًالتدوير.

 www.ostersund.se/soporالموقعًاإللكترونيًالخاصًببلديةًأوسترسوندًاقرأًالمزيدًحولًفرزًالقمامةًعلىً

 

 

 العلب والعبوات البالستيكية

بضغط أو بدون ضغط،  -على سبيل المثال: األكياس البالستيكية، رقائق البالستيك 
العلب البالستيكية، الزجاجات البالستيكية، وعلب الستايرفوم، األكواب واألطباق 

 المخصصة لالستخدام مرة واحدة.البالستيكية 

تقوم بفرز علب الستايرفوم الكبيرة الخاصة بالتلفزيونات مع العلب والعبوات 
 البالستيكية.

 

 

 العلب والعبوات الورقية

على سبيل المثال: علب المعكرونة، أكياس الدقيق، علب الحليب والعصائر، 
ة الصغيرة، واألكواب واألطباق األكياس الورقية، أوراق الهدايا، والكرتونات الورقي

 الورقية المخصصة لالستخدام مرة واحدة.

 تقوم بفرز الكرتونات الورقية أيضاً مع العلب والعبوات الورقية.

 

 

 العلب والعبوات المعدنية

على سبيل المثال: علب الطعام المعلب المحفوظ، األنابيب، علب رش الرذاذ 
البرطمانات والعلب، شرائح األلومنيوم، قوالب  الفارغة، السدادات المعدنية، أغطية

 األلومنيوم، علب الطالء.

 

  

 العلب والعبوات الزجاجية

القناني الزجاجية والعلب والبرطمانات الزجاجية فقط. قم بفرز الزجاج الملون عن 
 الزجاج غير الملون.

ينبغي فرز زجاجات الشرب والمرايا والخزف وما شابه ذلك بكونهم علب وعبوات  ال
قم بفرزهم مع القمامة المخصصة لمكب النفايات. كما أن المصابيح  -زجاجية 

العادية والمصابيح الموفرة مصنوعة أيضاً من الزجاج إال أنه ينبغي فرزهم مع النفايات 
 الخطرة.

 

 

 الصحف وورق الكتابة

سبيل المثال: الصحف اليومي، الصحف األسبوعية، المجالت، أوراق  على
 اإلعالنات، الكاتالوجات، الُكتيبات، أوراق الكتابة، أوراق الرسم.

 ووضعهم مع المجموعة المصنوع منها الجزء األكبر منهم. قم بتنظيفهم

 بحيث ال يكونوا ملطخين أو تكون لهم رائحة كريهة ثم قم بتسليمهم إلى

 إعادة التدوير. في حال كنت تعيش في شقة فيمكن أن يكون هناك مركز

 صندوقاً للعلب والعبوات في غرفة القمامة لديكم. قم بوضع العلب والعبوات

 والصحف في الصندوق مباشرة دون تعبئتها أووضعها في أي أكياس. 

 

 يمكنك تسليم العلب والعبوات والصحف إلى مراكز إعادة التدوير

 
 


