هل تعلم أنه من غير القانوني التخلص من النفايات الكهربائية والخطرة في القمامة!
بموجبببل انوبببفأوت لزأبببر مابببام ب بببجا انومفمبببن ل فجبببوا انبببواان مبببت انأ ففبببفر انا بببج وانأ ففبببفر ا ن وجوأفبببن م ببب
ببباأل افربببفلج وجشاش ان ببب ج وانب فجفبببفر و ان بببفبار وعبببمفرفر انبببجما مبببع انومفمبببن ان ف فبببن ف ابببل راببب بببشا
انأببوم مببت انأ ففببفر اعببم أ ففببفر ا ببج وبب نببو فأببر ب مفببفر ي ب فج ول فجببل مت فأوهببب بهببف انم ببفل لببب انم ببفت
انا ز
إت ان بببان انبببش ف بببفغ لبببب بببون فنببببف مبببف ف بببوت ن فببب أو بببن نوجمفبببع انأ ففبببفر ان هجبف فبببن وانب فجفبببفر وانميبببفبف
ان هجبف فبببن وميبببفبف ان اوجعبببأر لبببب جلبببن انبف بببن انافيبببن بببب اعبببز معببب و جرففبببن ان وبببفج إشا أبببر فبببج موز ببب ؟
فجببل انبببواان مببت انأ ففبببفر انا ببج افابببجف م بب ببباأل افرببفلج وان ببباأل مو انمببشفبفر لبببب مج ببا إربببف انوببب وفج
فم أبببر وبببجر ببب مبببت أ فففوبببر ان هجبف فبببن وانأ ففبببفر انا بببج مجفأبببف لبببب م ببب مجا بببا إربببف وببب وفج عبببوجال .SÖRAB
فببزوب مج ببا إرببف انوبب وفج انموأو ب بفأورببفم إن ب ا ببن ممببف ت لببب مباأ ب ا لفعبببب .عببول وج ب م اومببفر رببت عببفرفر
ان مبببببببببب وم اومببببببببببفر ماببببببببببجف رببببببببببت مج ببببببببببا إرببببببببببف انوبببببببببب وفج ربببببببببببج يبببببببببب وأف رابببببببببب ا أوجأببببببببببر
www.upplandsvasby.se/mobilavc
إشا نبببم و بببت نببب فر ان جيبببن ب بببف انأ ففبببفر ان هجبف فبببن ان بفبببج بأ عبببر لو ببب إنببب معببب و جرففبببن ان وبببفج مو مفنبببر
ان وببفج .فعببو فع بب لأل اببل جمببع انأ ففببفر ان هجبف فببن ان بفببج مببت انبا فببن و فنبببف مببف ف ببوت نبب فهم أو ببن وجمفببع نهببشا
ان جض.
اترك النفايات التجميلية الخطرة لدى كيكس
فم أر وجر جمفع مأوام انأ فففر انوجمفافن ن ف ف ا ) (KICKSلب لفعبب عأوجوم أ فففر انوجمف
انمف ففج و األ افرفلج وان وج وجشاش ان ج ويب ن ان ج.
)(KICKS

را عبف انم ف

هل تعرف أنك يمكنك أيضًا ترك مخلفاتك الكهربائية في المتجر؟
فم أر مفضف وجر أ فففور ان هجبف فن لب انموفجج انوب وبفع انمأوجفر ان هجبف فن وفم أر مفضف وعافم انأ فففر ان هجبف فن
اني فج (مق مت  25عم) م عمفرفر انجما وم مين انابا ولج ف افعأفت ان هجبف فن مجفأف إن جمفع انموفجج
ان بجف فأ بل را ان فج مت أ فففر ان هجبفأل مب م وا موفب وا م رأ جاأل مأوج ج ف فم أر وجر جهفار انو فم
لب أ ا انموجج ب رمافن ان جاأل وفم أر قجاأل انماف رت انأ فففر انا ج ومفت فم أر وج هف را انموقع
 www.elkretsen.se/butiksinsamlingمو www.upplandsvasby.se/farligtavfall
هل سوف تشتري غسالة جديدة؟ أطلب من الشركة التي سوف تقوم بالتوريد بأخذ جهازك القديم
فم لإت مون ر انشفت فووموت بووجف انمأوج ن فهم لب فج مت اف ففت ان جين
عواأل أر عو وج عفنن ج ف مو بجا
فاش مأوجر انو فم اعز رأ ان ال و ل وض ج إن إاجاجهف بأ عر
ا مت وو ول ممف إشا فت أفر ان آاج فجف مت فزاشه مول! م ا
قب مت وجمب ف ف ف م ل وَ ْأ َ
www.upplandsvasby.se/aterbruk

أف واقجم انماف

إشا أر فج موز مف ب اف ففأل انوب ويأل را مأهف أ فففر ا ج ؟ مو مف و رافر ل ا بمواور انو فمن فم أر
انش فل إن  www.sopor.nuمو  www.soren.nuو أفر فم أر مت وجف مفت فجل وجر م ففألر انماوا ن رأ مف ل
وجف إعوا امهف ب اآلت
ن فر مع ان؟ اوي بـ لفعبب افج ر ) (Väsby Direktو فعفر ور! اوي بـ لفعبب افج ر )(Väsby Direkt
را  08- 590 970 00مو اض را الاوففج  4مو مجع جعفنن بجف إن وجوأب را
vasbydirekt@upplandsvasby.se
إشا فأر ن فر م مع ان وو ال بإ اج انأ فففر
مع افنن انوو فج وال وجام
و

انو وفج لب با فن مباأ ا لفعبب

