
سلّم املواد القابلة إلعادة التدوير هنا

محطات إعادة التدوير يوجد نحو 80 محطة إعادة تدوير يعوزها التجهيز يف 
بوراس حيثام ميكنك إيداع الصحف واملواد الزجاجية والورقية واملعدنية ومواد التعبئة 

البالستيكية. وعادة ما تكون محطات إعادة التدوير قريبة من املتاجر أو امليادين 

العامة أو غريها من األماكن التي يحتشد بها األشخاص يف أغلب األحيان. علاًم بأن 

جميع العناوين متاحة يف املوقع اإللكرتوين www.borasem.se/avs ويف 

.Sortera smart تطبيقنا

 مراكز إعادة التدوير توجد خمسة مراكز ُمجهزة إلعادة التدوير حيثام ميكنك 
 تسليم النفايات والحصول عىل املشورة فيام يتعلق بكيفية التعامل مع مختلف 

 أنواع النفايات  هذا وميكنكم العثور عىل ساعات العمل الرسمية عىل 

  .Sortera smart ويف تطبيقنا www.borasem.se/avs

كيف نُصّنف النفايات يف بوراس

األكياس السوداء

ميكن لألكياس السوداء أن تحمل فقط نفايات املواد الغذائية مثل بقايا الطعام والفاكهة وفتات الخرضوات، علاًم بأننا نستخدم نفايات املواد 

الغذائية إلنتاج الغاز الحيوي.  

األكياس البيضاء

ميكن لألكياس البيضاء أن تحمل فقط النفايات القابلة لالشتعال والتي ال ميكن إعادة تدويرها, مثل املظاريف )املغلفات(، الحفاظات، رمل القط، 

كريات الدعم )ليكاكولور(. وتجدر اإلشارة إىل أننا نستخدم النفايات القابلة لالشتعال لتوليد تدفئة األحياء وتربيد األحياء والكهرباء.  

علاًم بأن األكياس وال ميكن أن تحتوي عىل نفايات خطرة أو مواد كهربائية أو معادن أو زجاج.

احرص عىل إحكام غلق األكياس بعمل عقدة مزدوجة للحفاظ عىل تصنيف األشياء طوال الطريق!

نفايات املواد الغذائية

  النفايات القابلة

لالشتعال

زجاجات ومرطبانات زجاجية

قم بإيداع نفايات الزجاج يف حاويات النفايات 

الزجاجية يف محطة إعادة التدوير. قم بإيداع الزجاج 

الشفاف يف الحاوية البيضاء والزجاج امللون يف الحاوية 

الخرضاء.

تعبئة املعادن

قم بإيداع علب الطعام واألغطية املعدنية يف الحاوية 

التي تحمل ملصق مكتوب عليه »Metall« )معدن( 

يف محطة إعادة التدوير.

تعبئة املواد البالستيكية

قم بإيداع املواد البالستيكية الصلبة أو اللينة مثل عبوات 

الشامبو وعبوات الكاتشب واألكياس البالستيكية يف 

Plastför�«  الحاوية التي تحمل عالمة مكتوب عليها

packningar« )املواد البالستيكية( يف محطة إعادة 
التدوير.

الصحف

قم بإزالة أية عنارص بالستيكية ميكن أن توجد يف 

الصحف أو اإلعالنات. قم بتسليم الصحف والنرشات 

والكتالوجات و ما شابه ذلك يف محطة إعادة التدوير.

املواد الورقية والصناديق

قم بتسليم املواد البالستيكية إىل محطة إعادة التدوير. 

ينبغي تسليم الصناديق الكرتونية إىل أحد مراكز إعادة 

التدوير الخاصة بنا. قم بتسوية الصناديق حتى تُصبح 

سهلة النقل!

مصابيح اإلضاءة والبطاريات

ينبغي تسليم مصابيح اإلضاءة كنفايات خطرة يف مركز 

إعادة التدوير. ينبغي وضع البطاريات يف صناديق 

البطاريات يف مراكز إعادة التدوير ومحطات إعادة التدوير.

النفايات الخطرة

الجليكول واملبيدات الحرشية  وموازين الحرارة الزئبقية 

وااللكرتونيات والغراء ومخلفات الطالء واملذيبات 

والزيوت وأنابيب الفلورسنت ومصابيح اإلضاءة 

منخفضة الطاقة تُعد أمثلة عىل النفايات الخطرة التي 

يجب إيداعها يف مراكز إعادة التدوير. تحدث إىل 

املوظفني عندما تقوم برتك نفايات خطرة.

 أنزل التطبيق Sortera smart من العنوان

www.borasem.se/sorterasmart
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دليل مرجعي رسيع ُمرتب أبجديًا

إذا كانت لديك أي أسئلة، ُيرجى االتصال مبركز خدمة العمالء عىل الرقم 00 13 020-97. 

عنوان الشارع
Västerlångg. 10 (kontor)

Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

العنوان الربيدي
Box 1713

Borås 17 501

هاتف 00 81 35 033
مركز خدمة العمالء 00 13 97 020

فاكس 61 71 35 033

kund@borasem.se الربيد اإللكرتوين
رقم تسجيل الرشكة 5590�556527

 Borås Stadshus AB جزء من رشكة

www.borasem.se

كيس أسود = فضالت األطعمة كيس أبيض = النفايات القابلة للحرق ÅVS – محطة إعادة تدوير. ÅVC = مركز إعادة تدوير )ُمجّهز(

.............................................................................................................................. ÅVC(نفايات خطرة)  األمونيا
أداة مضادة للمّن....................................................................................................... ÅVC (نفايات خطرة) 

.......................................................................................................... ÅVS (الحزم البالستيكية)  أغلفة الفقاعات
.............................................. ÅVS (الحزم املعدنية)  أنبوب الكافيار .............................................................
أكياس الفحم................................................................................................................ ÅVS (الحزم الورقية) 

أغلفة هدايا الكريسامس....................................................................................... ÅVS (الصحف/الورق القابل إلعادة التدوير) 
أعقاب السجائر........................................................................................................... الكيس األبيض

أكياس رشائح البطاطس، ورق............................................................................ ÅVS (الحزم الورقية) 
أكياس رشائح البطاطس، بالستيك.................................................................... ÅVS (الحزم البالستيكية) 

األسالك الكهربائية..................................................................................................... ÅVC (النفايات الكهربائية) 
............................................................................................................................. الكيس األبيض األظرف
............................................................................................................................ الكيس األسود األسامك
.............................................................................................................. الكيس األبيض إسفنج الزهور

أكياس التجميد............................................................................................................ ÅVS (الحزم البالستيكية) 
أكياس الدجاج املشوي............................................................................................ ÅVS (الحزم الورقية) 
أغلفة الجياليت/الحلوى، ورقية............................................................................ ÅVS (الحزم الورقية) 

أغلفة الجياليت/الحلوى، بالستيكية................................................................... ÅVS (الحزم البالستيكية) 
أغلفة املرغرين............................................................................................................ ÅVS (الحزم البالستيكية) 

............................................................................................................ الصيدلة األدوات الطبية
األظرف املبطنة............................................................................................................ ÅVS (الحزم الورقية) 
.......................................................... ÅVS (الحزم الورقية)  األكياس الورقية )مثل أكياس الدقيق(
األكواب/األطباق الورقية........................................................................................ ÅVS (الحزم الورقية) 

األوعية البالستيكية، فارغة، نظيفة.................................................................. ÅVS (الحزم البالستيكية) 
أغلفة السجق/الجنب/املرىب، بالستيك.............................................................. ÅVS (الحزم البالستيكية) 

أكياس التسوق، ورقية............................................................................................. ÅVS (الحزم الورقية) 
أكياس التسوق، بالستيك........................................................................................ ÅVS (الحزم البالستيكية) 

األصباغ، طالء................................................................................................................ ÅVC (نفايات خطرة) 
األغطية............................................................................................................................. الكيس األبيض

أوعية اللنب الرائب..................................................................................................... ÅVS (الحزم البالستيكية) 
ألواح جصية................................................................................................................... ÅVC (جص) 

البطاريات....................................................................................................................... ÅVS/ÅVC (مجموعة البطاريات)  
................................................................................................... ÅVS (الحزم البالستيكية)  البولسرتين املتمدد

البولسرتين )من أجهزة الكمبيوتر الشخيص عىل سبيل املثال(...... ÅVS/ÅVC (الحزم البالستيكية)
البولسرتين )من صواين اللحوم عىل سبيل املثال(.......... ÅVS (الحزم البالستيكية) 

................................................................................................................ الكيس األبيض تربة النباتات
تبغ النشوق/الغمر.................................................................................................... الكيس األبيض
............................................................................................................................ الكيس األسود التيولب

ثفل القهوة، أكياس الشاي.................................................................................... كيس أسود
............................................................................................................ الكيس األبيض جوارب النيلون

الحصباء............................................................................................................................ ÅVC (ناتج حفر األرض)
الحرب )الطابعات(....................................................................................................... ÅVC (نفايات خطرة) 

حزم فقاقيع األدوية )ليست حبوب(............................................................. الكيس األبيض
............................................................................................................ ÅVS (الحزم املعدنية)  حوامل اإلضاءة

الخبز.................................................................................................................................. كيس الخبز 
الخزف الصيني............................................................................................................. ÅVC عجائن (كتل) الحشو  

الخشب املنقوع.......................................................................................................... ÅVC (نفايات خطرة) 
الرقاقات البالستيكية................................................................................................ ÅVS (الحزم البالستيكية) 

رقاقة/صينية من األلومنيوم................................................................................. ÅVS (الحزم املعدنية) 
رؤوس اللباد وأقالم التحديد................................................................................ الكيس األبيض

الرمال................................................................................................................................ ناتج الحفر
الزجاجات، الزجاجية التي ال ميكن إعادتها................................................ ÅVS (الحزم الزجاجية) 
زجاجات املياه الغازية، زجاج............................................................................. ÅVS (الحزم الزجاجية) 

الزجاجات البالستيكية )غري ÅVS .................................................................)PET (الحزم البالستيكية) 
زجاجات النبيذ/املرشوبات الروحية، غري القابلة لإلعادة................... ÅVS (الحزم الزجاجية)

...................................................................................................................................  كيس أبيض  زنبق
الزنك.................................................................................................................................. ÅVC (حديد الخردة) 

السرياميك........................................................................................................................ ÅVC عجائن (كتل) الحشو
السيلوفان......................................................................................................................... ÅVS (الحزم البالستيكية) 

سدادات األذن.............................................................................................................. الكيس األبيض
................................................................................................. الكيس األبيض سدادات فلني النبيذ

................................................................................... ÅVS (الحزم املعدنية)  صينية خبز، رقاقة معدنية
صينية خبز، ورقية..................................................................................................... ÅVS (الحزم الورقية) 
....................................................................................................... ÅVS (الحزم الورقية)  صندوق، الكرتون

ÅVC ....................................................................................................... صناديق الكرتون
الصناديق الكرتونية )الصغرية(........................................................................... ÅVS (الحزم الورقية) 

الصحف/املجالت........................................................................................................ ÅVS (الصحف/الورق القابل إلعادة التدوير) 
.................................................................................................. الكيس األبيض الصور الفوتوغرافية

.................................................................................................................. ÅVC (نفايات خطرة)  طالء األظافر
أ -الطالء............................................................................................................................. ÅVC (نفايات خطرة) 

عظام.................................................................................................................................. كيس أسود
العلب، الصفائح املعدنية...................................................................................... ÅVS (الحزم املعدنية) 
العلب/األغطية، املعدنية....................................................................................... ÅVS (الحزم املعدنية) 

العلب/األغطية، البالستيكية................................................................................ ÅVS (الحزم البالستيكية) 
علب الشوكوالتة......................................................................................................... ÅVS (الحزم الورقية) 

علب السجائر...............................................................................................................ÅVS (الحزم الورقية) 
..............................................................................................ÅVS (الحزم البالستيكية)  عبوات رذاذ التنظيف

.....................................................................................................ÅVS (الحزم الورقية)  عبوة القهوة، ورق
عبوة القهوة، بالستيك..............................................................................................ÅVS (الحزم البالستيكية) 

................................................................................................ÅVS (الحزم الورقية)  علبة الكورن فليكس
علب الطعام..................................................................................................................ÅVS (الحزم املعدنية) 
عبوات رذاذ الشعر، معدنية................................................................................ÅVS (الحزم املعدنية) 

عبوات رذاذ الشعر، بالستيكية...........................................................................ÅVS (الحزم البالستيكية) 
علب العصري..................................................................................................................ÅVS (الحزم البالستيكية) 

عبوة املرغرين، كرتون/رقاقات...........................................................................ÅVS (الحزم الورقية) 
العبوات املعدنية، الفارغة، نظيفة...................................................................ÅVS (الحزم املعدنية) 
عبوات الطالء، معدن، فارغة، نظيفة..............................................................ÅVS (الحزم الورقية) 

عبوات الطالء، بالستيك، فارغة، نظيفة.........................................................ÅVS (الحزم البالستيكية) 
علب البيتزا.....................................................................................................................ÅVS (الحزم الورقية) 
عربة األطفال.................................................................................................................(ÅVC) إعادة التدوير

علب الطعام املحفوظ، فارغة، نظيفة...........................................................ÅVS (الحزم املعدنية) 
الغراء..................................................................................................................................ÅVC (نفايات خطرة) 

فضالت الطعام.............................................................................................................الكيس األسود
ÅVC.......................................................................................................قصاصات العشب

...............................................................................................ÅVS (الحزم البالستيكية)  علب القشدة الطرية
قرش املوز.........................................................................................................................كيس أسود

قشور البيض..................................................................................................................الكيس األسود
...............................................................................................................الكيس األسود قشور الفاكهة
قشور الربتقال...............................................................................................................الكيس األسود
..........................................................................................................الكيس األسود قشور البطاطس
قشور القريدس............................................................................................................الكيس األسود
قشور الخرضوات........................................................................................................الكيس األسود

.................................................................................................................. ÅVS (قامش/نسيج)    قامش/نسيج
كيس ورقي.....................................................................................................................ÅVS (الحزم الورقية) 

كيس بالستييك..............................................................................................................ÅVS (الحزم البالستيكية) 
كيس يف صندوق، كيس + سدادة....................................................................ÅVS (الحزم البالستيكية) 

كيس يف صندوق، صندوق....................................................................................ÅVS (الحزم الورقية) 
الكتب................................................................................................................................ÅVC (إعادة التدوير) 

ÅVC.............................................................................................الكرتون، كميات كبرية
الكتالوجات/أدلة الهاتف...........................................................................................ÅVS (جرائد/ورق يعاد تدويره     

................................................................................................................................ÅVC (نفايات خطرة)  الكلور
..................................................................................................................ÅVC (الكيس األبيض) أو كرات الوحل

الكريستال.......................................................................................................................ÅVC ناتج الحفر
.................................................................................................................ÅVS (الحزم الورقية)  كراتني البيض

كيس فضالت الحيوانات األليفة........................................................................الكيس األبيض
...............................................................الكيس األبيض كيس التنظيف باملكنسة الكهربائية

.................................................................................................................ÅVC  (نفايات خطرة) ملبة كهربائية
اللبان..................................................................................................................................كيس أبيض

اللحوم...............................................................................................................................الكيس األسود
.............................................ÅVS (الحزم الورقية) اللنب، القشدة الحامضة، كراتني اللنب الرائب

.................................................................................................................ÅVS (نفايات خطرة)  ملبة كهربائية
مخلفات السيارات.....................................................................................................كيس أبيض

املالبس..............................................................................................................................ÅVC (إعادة التدوير) 
.............................................................ÅVS (الحزم البالستيكية)  مزيل الروائح الكريهة، الدوار، زجاج
مزيل الروائح الكريهة، الدوار، بالستيك........................................................ÅVS (الحزم البالستيكية) 

مواد الحشو....................................................................................................................ÅVC (نفايات خطرة) 
.........................................................................................................................الكيس األبيض املجلدات

ÅVC.......................................................................................................مخلفات الحدائق
مواد العزل......................................................................................................................ÅVS (عزل) 

..................................................................................................ÅVS (الحزم الزجاجية)  املرطبانات، زجاجية
املرطبانات، بالستيكية..............................................................................................ÅVS (الحزم البالستيكية) 

املاكياج، الغسول.........................................................................................................الكيس األبيض
............................................................................ÅVS (الحزم املعدنية)  املقابض املعدنية من الجرادل

املرشوبات املسكرة....................................................................................................الكيس األبيض
مخلفات الزيوت.........................................................................................................ÅVC (نفايات خطرة) 

..........................................................................................................الكيس األبيض املناشف الورقية
مخلفات النباتات........................................................................................................الكيس األسود

مواد التعبئة الورقية امللدنة.................................................................................ÅVS (الحزم الورقية) 
امللصقات.........................................................................................................................الكيس األبيض
........................................................................................الكيس األبيض منتجات الرصف الصحي

.................................................................................................................ÅVC (النفايات الكهربائية)  مكواة البخار
املالبس امُلغطاة بالشمع.........................................................................................الكيس األبيض

األكواب/األطباق الورقية........................................................................................ÅVS (الحزم الورقية) 
النفايات القابلة لالشتعال......................................................................................الكيس األبيض

النرشات/الكتالوجات.................................................................................................ÅVS (الصحف/الورق القابل إلعادة وعاء 
املرغرين، الغطاء.........................................................................................................ÅVS (الحزم البالستيكية) 
وعاء املرغرين، بالستيك..........................................................................................ÅVS (الحزم البالستيكية) 

وسائل تنظيف األفران.............................................................................................ÅVC (نفايات خطرة) 
ÅVC.............................................................ورق شجر الصنوبر، نفايات الحدائق
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