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الرجاء وضع هذا العلق ف خزانة الطبخ لتذكيلك .

شكة هاسسلهول ميليو هي شكة تجارية وهي بالكامل ملك
لبلدية هاسلهول  .الشكة تقوم بانتاج و تو يع التدفئة الركزية
بهاسسلهول و تينق  .و هي مسؤولة عن اعادة تدبي النفايات
النزلية و نفايات الصانع و غيه.

ةفرز النفايات ف هاسسلهول .
ف بلدية هاسلهول نقوم بفر جميع النفايات  .نفاياتنا النزلية تفر ال 12فصيلة منتلفة ،وهذا ما يسم اعادة
التدوير او تصنيع .
لا ا يجب علينا الفرز؟
كل مرة تقوم بوضع عبوات قدية ،اغطية قوارير اوصحيفة قدية ف مكانها الناسب ف النفايات ،بعد اعادة
التدوير او التصنيع تحدث اشياء رائعة ،يتم تحويل اغطية القوارار و العلب الصنوعة من الحديد ال صوامي
و مسامي ،علب الحليب و مواد التنضف يتم اعادة تصنيعها ال صندوق احذية  .يقع اعادت تصنيع الصحف
القدية ال اخرى جديدة .
بعد اعادة التصنيع او التدوير نحن ل نتستعمل موارد طبيعية جديدة و بذلك نحافض عل البيئة ،و كذلك
الطاقة.الشكر يعود لكم لحمية البيئة وفو ها هذا يجعلك فائزا ف كل اعادة تصنيع او تدوير .

معا نصنع التغي:
ف  13أغسطس  2015وقعت « يوم التجاو .ذلك يعني انه قد مض  8اشهر عل الوارد البيئية لسنة . 2015
ما تبقى من العام عشنا عل موارد الرض .لو ان كل العال يعيش مثل ما نعيش ف السويد اليوم لسوف نحتاج
مساحة 3.7كوكب او كرة ارضية .
يوجد امامنا عمل مهم  .معا يجب ان نغي سلوكنا و كيفية عيشنا  .يجب ان نقلل من التبضع او الشتاء ,
ضمن أنه سيكون أقل نسبة من النفايات وإعادة تدويرها بقدر ما نستطيع .علينا جميعا مسؤولية تجاه البيئة .
استعادة خطوة كبية نحو مجتمع صديق للبيئة.

الزجاج الغي ملون

الزجاج اللون

الصحف

التعبئة والتغليف من الورق

التعبئة والتغليف البلستيكية

امثاة من النفايات:
القوارير و العلب من الزجاج اللون .

امثلة من النفايات:
القوارير و العلب من الزجاج اللون .

امثلة من النفايات:
صحيفة
فهرس
ورقة الرسم
نشة إعلنية
ورق استلمبعد الشاء» كفيتو «

امثلة من النفايات:
مرتونة الحليبمرتونة الحليب
كراتي البيتزا
كراتي الكل
علب مواد التنضيف الصنوعة من الكرتون
اوراق التغليف
الكياس الورقية

امثلة من النفايات:
علبة صلصة الكاتشب
كيس بطاطس محمصة شيبس
أنبوب معجون السنان
كيس من البلستيك
تعبئة وتغليف من البوليستيين
علبة غسيل شعر شمبو

ما ا يحدث بعد التدوير او اعادة التصنيع ؟
قوارير و علب من الزجاج الغي ملون .

للتذكي

القوارير و العلب يجب ان تكون
فارغة .يرمى الفلي مع مجموعة
الحروقات و العلب العدنية او
الحديدية و اغطية القوارير العدنية
او الحديدية ترمى ف الكان للمخصص
للعلب العدنية.

للتذكي

البطاريات يكن أن تحتوي عل مواد خطرة .ولذلك فمن
الهمة أن يتم تقديه إل إعادة التدوير او التصنيع .

ما ا يحدث بعد التدوير او اعادة التصنيع ؟
الزجاج القديم او الستعمل يصبح جاج جديد.

للتذكي

القوارير و العلب يجب ان تكون
فارغة .يرمى الفلي مع مجموعة
الحروقات و العلب العدنية او
الحديدية و اغطية القوارير العدنية
او الحديدية ترمى ف الكان للمخصص
للعلب العدنية.

ما ا يحدث بعد التدوير او اعادة التصنيع ؟
يتم اعادة تصنيع الصحف ال ورق جديد.

ما ا يحدث بعد التدوير او التصنيع؟
كل النفايات الورقية اصنع من جديد ال ورق او كراتي .

ما ا يحدث بعد التدوير او التصنيع؟
اعدة تصنيع التعبئة والتغليف البلستيك بلستك جديد .

للتذكي

للتذكي

للتذكي

مغلفات و اوراق الييد يقع رميها ف
الكان الخصص لنفايات الحروقات.

البطاريات

قم بضم او طوي الواد جيدا لتحسل
عل مساحة اكب ف الكان الخصص
للنفايات الورقية.

للتذكي

نونه های زباله ها:
الواد الستخدمة ف البطاريات يتم استخدامها
وواعادة تدويرها او تصنيعها .

الكثي من النفايات و القممة يكن اعادة تدويرها او
تصنيعها  .لذلك ليست كل النفايات ترمى مع القممة .الكثي
من النفايات التي كانت تلقى مع القممة سوف تلقى الن
مع الواد العدنية.

من غي الضوري التفريق بي الواد
البلستيكية  ،يكنك رمي الواد
البلستيكية
الصلبة والغي صلبة معا ف نفس
حاوية النفايات الخصصة بالبلستك.

مكب النفايات

امثلة عل لك :
كبايات شب مكسورة
مزهريات ,اصيص
صحن مكسور

مصادر الضوء

نفايات قليلة

محروق

فضلت الطعام

معدن

أمثلة من النفايات:
مصباح الفلوري
مصباح الفلورسنت
الهالوجي

أمثلة من النفايات:
هاتف نقال
مجفف شعر
اسلك كهربة
سمعات
ال حلقة كهربائية

أمثلة من النفايات:
حفاضات
منديل
اكياس مكنسة كهربائية
فضلت القطط
كيس برا الكلب
مسحات القطن
الفوطة
فرشاة أسنان
فرشاة طبق

أمثلة من النفايات:
بقايا من الخضوات والفواكه
والأكولت البحرية وللحوم
الشاي والقهوة
الزهورالتلشية
بقايا أخر

أمثلة من النفايات:
قصدير
قفل
جاجة
أنبوب معدن
رقائق اللومنيو

ما ا يحدث بعد التدوير او التصنيع؟
تصبح فضلت الطعام غا حيوي يستخدم كوقود
للسيارات وحافلت بلدية هاسلهول .

ما ا يحدث بعد التدوير او التصنيع؟
العدن يصنع ال معدن جديد.

ما ا يحدث بعد التدوير او التصنيع؟
نفايات مصادر الضوء يتم اعادة اسنعملها او اعادة
تصنيعها.

للتذكي

 ٪79من محتويات الصباح الكهربائ
يكن إعادة تدويرها او تصنيعها.

ما ا يحدث بعد التدوير او التصنيع؟
الواد الكهربائية تصبح اخرى جديدة او تتحول ال طاقة.

للتذكي

هذه النفايات يكن ان تحتوي عل
مواد خطرة لذا من الحسن رميها ف
الكان الخصص لها.

ما ا يحدث بعد التدوير او التصنيع؟
تصبح تدفئة منزلية ف هاسسلهول .

للتذكي

الكياس يجب ان تكون مقفلة جيدا.
للترمي بكل النفايات مع مجموعة
الحروقات فمنها ما يكن اعادة
تصنيعه او تدويره.

للتذكي

يجب رمي فضلت الطعام ف اكياس
من ورق ,مصنع الغا الحيوي ل يكن
ان ينعامل مع البلستك.

للتذكي

اذا كنت غي متاكد من النفايات ان
كانت من بلستك او من معدن فحاول
فحاول جمعها ف شكل كرة اذا بقيت
عل ماهي عليه فهي من معدن و ان
ل تفعل فهي من بلستك.

