
مواد قابل بازیافت را به اینجا ببرید
 پایگاه های بازیافت. حدود 80 پایگاه بازیافت اتوماتیک در سراسر 

Borås قرار دارد که شما می توانید روزنامه و شیشه، کاغذ، بسته بندی های 
فلزی و پالستیکی را به آنجا ببرید. پایگاه های بازیافت معموالً نزدیک مغازه ها، 

میدان های شهر یا سایر مکان هایی هستند که مردم بطور معمول در آنجا 
 هستند. آدرس کلیه پایگاه های بازیافت را می توانید در وب سایت

www.borasem.se مشاهده کنید.

مراکز بازیافت. پنج مرکز غیر اتوماتیک بازیافت وجود دارد که شما می 
توانید زباله های خود را به آنها تحویل داده و درباره نحوه عملکرد برای انواع 

 مختلف زباله مشاوره دریافت کنید. ساعات کار این مراکز در وب سایت
www.borasem.se موجود است.   

زباله ها در Borås چگونه تفکیک می شوند؟ 
کیسه های نایلونی مشکی

کیسه های نایلونی مشکی باید فقط برای زباله های مواد غذایی مانند پس مانده های غذا و میوه و سبزیجات مورد استفاده قرار 
بگیرند. ما از زباله های مواد غذایی برای تولید بیوگاز استفاده می کنیم.  

کیسه های نایلونی سفید
کیسه های نایلونی سفید باید فقط برای زباله های قابل اشتعال که امکان بازیافت آن وجود ندارد مانند پاکت نامه، منسوجات، 

پوشک، فضوالت گربه، گلوله های خاک رس، تفاله قهوه و دستمال کاغذی مورد استفاده قرار بگیرند. ما از زباله های قابل اشتعال 
برای تولید گرمایش، سرمایش و الکتریسیته مورد نیاز محلی استفاده می کنیم.  

کیسه های نایلونی هرگز نباید حاوی زباله های خطرناک، لوازم برقی، فلز یا شیشه باشند.

در کیسه های نایلونی را دو بار گره بزنید تا زباله ها در تمام مدت مرتب باقی بمانند!

 زباله های 

مواد غذایی 

 زباله های 

قابل اشتعال 

بسته بندی ها باید تمیز، خشک و مسطح و تخت باشند.

شیشه و بطری های شیشه ای
در پایگاه بازیافت، شیشه ها را در مخزن های 

مخصوص جمع آوری شیشه قرار دهید. شیشه 
های شفاف را در مخزن سفید، و شیشه های رنگی 

را در مخزن سبز قرار دهید.

بسته بندی های فلزی
در پایگاه بازیافت، قوطی کنسروهای مواد غذایی 
و درپوش های فلزی آنها را در مخزنی که با نام  

”Metall” )فلز( مشخص شده قرار دهید.

بسته بندی های پالستیکی
در پایگاه بازیافت، بسته بندی های پالستیکی نرم و 

سخت، مانند قوطی های شامپو، قوطی های سس 
گوجه فرنگی و کیسه های پالستیکی را در مخزنی 
که با نام ”Plastförpackningar” )بسته بندی 

پالستیکی( مشخص شده است قرار دهید.

روزنامه ها 
هرگونه پوشش پالستیکی یا آگهی موجود در 

روزنامه ها را جدا کنید. روزنامه، آگهی نامه، کاتالوگ 
و موارد مشابه را به پایگاه های بازیافت ببرید.

بسته بندی های کاغذی و جعبه ها 
بسته بندی های کاغذی را به پایگاه های بازیافت 

ببرید. جعبه های مقوایی باید به یکی از پایگاه های 
بازیافت ما برده شوند. برای جابجایی راحت تر، 

جعبه ها را به صورت مسطح درآورید!

المپ و باتری
 المپ ها باید به عنوان زباله الکتریکی به پایگاه 

بازیافت برده شوند. باتری ها باید در سطل های 
مخصوص باتری در مراکز بازیافت و پایگاه های 

بازیافت قرار داده شوند.

زباله های خطرناک
گلیکول، حشره کش، دماسنج های جیوه ای، 

قطعات الکترونیکی، چسب و باقیمانده مواد رنگی، 
حالل ها، روغن، المپ های فلورسنت و المپ 

های کم مصرف نمونه هایی از زباله های خطرناک 
هستند که باید به پایگاه های بازیافت برده شوند.

آدرس
Västerlångg. 10 (office)

Sobacken RV 41 (amenity office)

آدرس پستی
Box 1713

SE-501 17 Borås

مرکز تلفن: 100 358 33 46+
مرکز خدمات مشتریان: 300 971 20 46+

فکس: 161 357 33 46+

kund@borasem.se :ایمیل
شماره ثبت شرکت: 556527-5590
 Borås Stadshus AB بخشی از

Persiska/farsi



راهنمای سریع الف تا ی
کیسه نایلونی مشکی= زباله های مواد غذایی. کیسه نایلونی سفید= زباله های قابل اشتعال. Återvinningsstation = ÅVS = پایگاه بازیافت. Bemannad återvinningscentral = ÅVC = مرکز بازیافت )غیر اتوماتیک(. 

در صورت داشتن هرگونه سوال، لطفًا از طریق شماره 300 971 20 46+ با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.   
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اتوی بخار....................................................................................................................... ÅVS )زباله الکتریکی(
........................................................................................................ کیسه نایلونی سفید استخوان، بزرگ

اقالم دارویی................................................................................................................. داروخانه
آدامس.............................................................................................................................. کیسه نایلونی سفید

آگهی نامه/ کاتالوگ............................................................................................... ÅVS )روزنامه/ کاغذ قابل بازیافت(
.......................................................................................................................... ÅVC )پایگاه محیط زیست( آمونیاک

باتری ............................................................................................................................... ÅVS/ÅVC )جمع آوری باتری(
بتونه................................................................................................................................... ÅVC )پایگاه محیط زیست(
برق ناخن....................................................................................................................... ÅVC )پایگاه محیط زیست(

ÅVC ....................................................................................برگ سوزنی، زباله باغچه
بستنی/ بسته بندی شکالت، پالستیک.................................................. ÅVS )بسته بندی پالستیکی(

بستنی/ بسته بندی شکالت، کاغذ............................................................. ÅVS )بسته بندی کاغذی(
بسته اسنک، پالستیک........................................................................................ ÅVS )بسته بندی پالستیکی(

بسته اسنک، کاغذ................................................................................................... ÅVS )بسته بندی کاغذی(
...................................... کیسه نایلونی سفید بسته بندی حبابی دارو )به غیر از قرص ها(

بسته بندی سوسیس/ پنیر/ مربا، پالستیک........................................ ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
بسته بندی مارگارین............................................................................................ ÅVS )بسته بندی کاغذی(

بسته ذغال.................................................................................................................... ÅVS )بسته بندی کاغذی(
................................................................................................................ ÅVS )بسته بندی کاغذی(  بسته سیگار 

بسته شیر، خامه ترش، ماست....................................................................... ÅVS )بسته بندی کاغذی(
.............................................................................. ÅVS )بسته بندی کاغذی( بسته مارگارین، مقوا/ فویل

بطری اسپری پاک کننده.................................................................................. ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
بطری شراب/ مشروبات الکلی، غیر قابل پس دادن........................... ÅVS )بسته بندی شیشه ای(
بطری نوشابه، شیشه ای..................................................................................... ÅVS )بسته بندی شیشه ای(

بطری، پالستیک )غیر از انوع پالستیک PET(................................ ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
بطری، شیشه، غیر قابل پس دادن............................................................. ÅVS )بسته بندی شیشه ای(

پارچه موم دار............................................................................................................. کیسه نایلونی سفید
پاکت کاغذی )مانند پاکت آرد(.................................................................... ÅVS )بسته بندی کاغذی(
پاکت الیه دار.............................................................................................................. ÅVS )بسته بندی کاغذی( 
پاکت مرغ بریان........................................................................................................ ÅVS )بسته بندی کاغذی(

پاکت.................................................................................................................................. کیسه نایلونی سفید
پالستیکی شده )بسته بندی کاغذی(...................................................... ÅVS )بسته بندی کاغذی(

پلی استرین )مانند سینی گوشت(............................................................. ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
پلی استرین )مانند کامپیوتر خانگی(....................................................... ÅVS/ÅVC )بسته بندی پالستیکی(

پلی استرین منبسط شده.................................................................................. ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
پوست پرتقال.............................................................................................................. کیسه نایلونی سفید

پوست سبزیجات...................................................................................................... کیسه نایلونی مشکی
پوست سیب زمینی................................................................................................ کیسه نایلونی مشکی
پوست موز..................................................................................................................... کیسه نایلونی مشکی
پوست میگو.................................................................................................................. کیسه نایلونی مشکی
پوست میوه................................................................................................................... کیسه نایلونی مشکی 

پوسته تخم مرغ........................................................................................................ کیسه نایلونی سفید
........................................................................................................................... ÅVC )بازیافت( پوشاک 

پوشش پالستیکی، فویل پالستیکی.......................................................... ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
.............................................................................................................................. کیسه نایلونی سفید پوشک
پوشه.................................................................................................................................. کیسه نایلونی سفید
تفاله قهوه، چای کیسه ای................................................................................ کیسه نایلونی سفید

ÅVC ..................................................................................................................تایر و رینگ
ته سیگار......................................................................................................................... کیسه نایلونی سفید

جاشمعی، فلز.............................................................................................................. ÅVS )بسته بندی فلزی(
.................................................................................................................... ÅVS )بسته بندی کاغذی( جعبه پیتزا

جعبه شکالت.............................................................................................................. ÅVS )بسته بندی کاغذی(
................................................................................................. ÅVS )بسته بندی کاغذی( جعبه کورن فلکس

جعبه، مقوایی ............................................................................................................ ÅVS )بسته بندی کاغذی(
ÅVC ............................................................................................................. جعبه، مقوایی

جوراب ساق بلند نایلونی.................................................................................... کیسه نایلونی سفید
جوهر )دستگاه چاپگر(......................................................................................... ÅVC )پایگاه محیط زیست(
............................................................................................................................... ÅVC )پایگاه محیط زیست( چسب

ÅVC ..................................................................................................................................چمن
چوب پنبه بطری مشروب................................................................................. کیسه نایلونی سفید

.................................................................................................. ÅVC )پایگاه محیط زیست( چوب رزین خورده
ÅVC .............................................................................................................................. چینی 

خاک باغچه.................................................................................................................. کیسه نایلونی سفید
.................................................................................................................... ÅVS )بسته بندی پالستیکی( خامه ترش
دئودورانت، مام خوشبو کننده بدن، پالستیک.................................. ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
دئودورانت، مام خوشبو کننده بدن، شیشه.......................................... ÅVS )بسته بندی شیشه ای(
در/ درپوش، پالستیکی........................................................................................ ÅVS )بسته بندی پالستیکی(

در/ درپوش، فلزی.................................................................................................... ÅVS )بسته بندی فلزی(
دستمال حوله ای کاغذی.................................................................................. کیسه نایلونی سفید 

....................................................................................... ÅVS )بسته بندی فلزی( دسته های فلزی سطل
دور ریز روغن.............................................................................................................. ÅVC )پایگاه محیط زیست(
رنگ .................................................................................................................................. ÅVC )پایگاه محیط زیست(

............................................................................................................. ÅVS )روزنامه/ کاغذ قابل بازیافت(  روزنامه/ مجله
ÅVC ..........................................................................................روغن آشپزی و چربی

زباله ارگانیک...............................................................................................................کیسه نایلونی مشکی
ÅVC....................................................................................................................زباله باغچه

زباله قابل اشتعال.....................................................................................................کیسه نایلونی سفید
زباله گیاهی..................................................................................................................کیسه نایلونی مشکی
.......................................................................................................کیسه نایلونی مشکی زباله مواد غذایی
زینک.................................................................................................................................ÅVC )فلز اسقاطی(

ÅVC..........................................................................................................................سرامیک
سلفون، پالستیک....................................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(

ÅVC..........................................................................................................................سنگریزه
سیم برق.........................................................................................................................ÅVS )زباله الکتریکی(

سینی شیرینی پزی، فویل................................................................................ÅVS )بسته بندی فلزی(
سینی شیرینی پزی، کاغذ................................................................................ÅVS )بسته بندی کاغذی(

..........................................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی( شانه تخم مرغ 
ÅVC.....................................................................................................................................شن

ضربه گیر حبابی.......................................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
ظرف خاویار.................................................................................................................ÅVS )بسته بندی فلزی(

.................................................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی( ظرف ماست
ظرف، پالستیکی......................................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
ظرف، شیشه................................................................................................................ÅVS )بسته بندی شیشه ای(

................................................................................................................................کیسه نایلونی سفید عکس
فرفره..................................................................................................................................کیسه نایلونی سفید
..............................................................................................................کیسه نایلونی سفید فضوالت گربه

فنجان/ بشقاب کاغذی.........................................................................................ÅVS )بسته بندی کاغذی(
فوم گل آرایی..............................................................................................................کیسه نایلونی سفید

فویل/ سینی آلومینیومی....................................................................................ÅVS )بسته بندی فلزی(
قالب پالستیکی، خالی، تمیز...........................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
قالب مارگارین، پالستیک..................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
قالب مارگارین، درپوش.......................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
قوطی اسپری مو، پالستیک.............................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(

قوطی اسپری مو، فلز............................................................................................ÅVS )بسته بندی فلزی(
قوطی آب میوه، کاغذ..............................................................................................ÅVS )بسته بندی کاغذی(
قوطی حلبی، خالی، تمیز..................................................................................ÅVS )بسته بندی فلزی(

قوطی رنگ، پالستیک، خالی، تمیز...........................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
قوطی رنگ، فلز، خالی، تمیز...........................................................................ÅVS )بسته بندی فلزی(
قوطی فلزی، خالی، تمیز....................................................................................ÅVS )بسته بندی فلزی(
قوطی کنسرو مواد غذایی، فلز.......................................................................ÅVS )بسته بندی فلزی(
قوطی کنسرو، ورقه فلزی..................................................................................ÅVS )بسته بندی فلزی(

...............................................................................................ÅVS )روزنامه/ کاغذ قابل بازیافت( کاتالوگ/ دفتر تلفن
.........................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی( کارتن قهوه، پالستیک

کارتن قهوه، کاغذ....................................................................................................ÅVS )بسته بندی کاغذی(
کارتن مقوایی )کوچک(......................................................................................ÅVS )بسته بندی کاغذی(

کاغذ کادوی هدیه کریسمس/ کادو...........................................................ÅVS )روزنامه/ کاغذ قابل بازیافت(
کاغذ های یادداشت چسب دار......................................................................کیسه نایلونی سفید

کالسکه بچه..................................................................................................................ÅVC )بازیافت(
کتاب..................................................................................................................................ÅVC )بازیافت(

ÅVC.........................................................................................................................کریستال
......................................................................................................................................ÅVC )پایگاه محیط زیست( کلر

کیسه جاروبرقی........................................................................................................کیسه نایلونی سفید
کیسه خرید، پالستیک........................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(

کیسه خرید، کاغذ...................................................................................................ÅVS )بسته بندی کاغذی(
کیسه زباله حیوانات خانگی.............................................................................کیسه نایلونی سفید

..................................................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی( کیسه فریزر
کیسه های مقاوم، جعبه.....................................................................................ÅVS )بسته بندی کاغذی(

کیسه های مقاوم، کیسه + درپوش............................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(
کیسه، پالستیک.......................................................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(

کیسه، کاغذ..................................................................................................................ÅVS )بسته بندی کاغذی(
گرد خاکستر/ برگ تنباکو.................................................................................کیسه نایلونی سفید

ÅVC گلوله های خاک رس............................................................................................کیسه نایلونی سفید یا
گوشی...............................................................................................................................کیسه نایلونی سفید

گوشت..............................................................................................................................کیسه نایلونی مشکی
الک و الکل، جال......................................................................................................ÅVC )پایگاه محیط زیست(

الله......................................................................................................................................کیسه نایلونی مشکی
المپ و چراغ، نگهدارنده.....................................................................................ÅVS )بسته بندی فلزی(

لوازم آرایشی، لوسیون..........................................................................................کیسه نایلونی سفید
لیوان/ فنجان/ بشقاب پالستیکی...................................................................ÅVS )بسته بندی پالستیکی(

ماده پاک کننده اجاق گاز.................................................................................ÅVC )پایگاه محیط زیست(
ماژیک و مارکر...........................................................................................................کیسه نایلونی سفید

ماهی..................................................................................................................................کیسه نایلونی مشکی
محصوالت بهداشتی...............................................................................................کیسه نایلونی سفید

ÅVC.........................................................................................................مقوا، مقدار زیاد
مواد حشره کش........................................................................................................ÅVC )پایگاه محیط زیست(

ÅVC........................................................................................................مواد عایق بندی
نان.......................................................................................................................................کیسه نایلونی مشکی
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