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ድርጅቶች እነዚህን ምርቶች የመሰብሰብና ምርቶቻቸው እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግ 
ሃላፊነት አለባቸው ማለት ነው።Förpackningsinsamlingen, FTI, ውስጥ እነዚህን ድርጅቶች ወክለን 
እንሰራለን። የተገለገሉባቸውን እቃዎች እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ ማድረግ ቀላል እንዲሆንልዎ 
ለማድረግ እንሰራለን፤ በተጨማሪም እንዲህ ስናደርግ፣ የሚጣሉ እቃዎችን እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል 
ለአካባቢያችን ከፍተኛ ጥቅም እናስገኛለን። ሆኖም በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲሳካልን የእርስዎን እገዛ ማግኘት 
ይኖርብናል።

FTI, በስዊድን ውስጥ እንደገና ጥቅም ላይ ማዋያ ቦታዎችን የማዘጋጀት ሃላፊነት አለበት። ጋዜጦችን 
እና የፕላስቲክ ማሸጊያዎችን፣ ብረት እና ጠርሙሶችን፣ እንደገና ጥቅም ላይ እንዲውሉ፣ ወደእነዚህ 
ቦታዎች መውሰድ ይኖርብዎታል። የሚኖሩት፣ የተወሰነ የጋራ ቦታ በተሰጠው አፓርትመንት ላይ ከሆነ 
ጋዜጣዎችዎን እና ማሸጊያዎችዎን ወደእነዚህ ቦታዎች መውሰድ ይኖርብዎታል።

www.fti.se/www.fti.se/hitta-atervinningsstationhitta-atervinningsstation  ላይ በአቅራቢያዎ ያለውን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋያ ቦታ 
ሊያገኙና መቼ ባዶ እንደሚሆንና እንደሚጸዳ ሊያውቁ ይችላሉ። በተጨማሪም እንዴት መለየት 
እንደሚችሉ የሚያሳይ መመሪያ፣ እንደገና ጥቅም ላይ ስለማዋል የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን፣ የተለያዩ 
ሐሳቦችን እና ምክሮችን፣ እንዲሁም ድርጅታችንን የሚመለከት መመሪያ ማግኘት ይችላሉ።
 
 ጋዜጣዎችን እና ማሸጊያዎችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋልን በተመለከተ ማንኛውም ጥያቄ ካለዎት 
kontakt@ftiab.sekontakt@ftiab.se  በሚለው አድራሻ ኢሜይል ይላኩልን፤ ወይም በስልክ ቁጥር 08-566 144 00 08-566 144 00 
ደውለው ያነጋግሩን። ከፍተኛ መጠን ያለውን ውጋጅ፣ የማፍግ ወይም ኮምፖስቲንግ ሂደትን፣ የኤሌክትሪክ 
ውጋጅ ወይም ሌላ የውጋጅ ጉዳይን በሚመለከት ጥያቄ ካለዎት፣ እባክዎ በአካባቢዎ ያለውን የመንግስት 
መስሪያ ቤት ያነጋግሩ ወይም www.sopor.nuwww.sopor.nu ላይ ተጨማሪ መረጃ ያግኙ።

Amhariska
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ለምሳሌ፣ የፓስታ ማሸጊያ፣ የወተትና የጭማቂ ካርቶኖች፣ የወረቀት መያዣዎች፣ የጫማ ሳጥኖች፣ የመጸዳጃ ቤት ወረቀት መያዣ 
ቱቦዎች እና የካርቶን ሳጥኖች።

ለምሳሌ፣ የቆርቆሮ ጣሳዎች፣ ባዶ የመርጫ ቆርቆሮዎች፣ ቱቦዎች፣ ቆርኪዎች፣ ክዳኖች እና ባዶ የቀለም ቆርቆሮዎች።

ለምሳሌ፣ እለታዊ እና ሳምንታዊ ጋዜጦች፣ መጽሄቶች፣ ካታሎጎች፣ የማስታወቂያ በራሪ ወረቀቶች፣ ማስታወሻ መጻፊያ ደብተሮች፣ 
የመጻፊያ/የስዕል መሳያ ወረቀቶች።

ለምሳሌ፣ ቀለም ያላቸው ወይም ቀለም አልባ ጠርሙሶች እና ብልቃጦች።

ማንኛውንም ዓይነት ቆርኪዎችንና ክዳኖችን ማስወገድ ያስፈልጋል። የተለያዩ የፕላስቲክ ማሸጊያዎችዎን ለእያንዳንዱ በተዘጋጀው 
መያዣ በማስገባት ቦርሳዎን ባዶ ያድርጉ። ይህ በኋለኛው እንደገና ጥቅም ላይ የማዋል ጊዜ ሂደቱን ቀላል ያደርገዋል። 
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ያስፈልጋል።

ይዘርጓቸውና ለሁለት ይጠፏቸው። ቦታ ለመቆጠብ ትንንሾቹን ማሸጊያዎች በትልልቅ ማሸጊያዎች ውስጥ ያስገቡ።  
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ይኖርባቸዋል። ጋዜጦች፣ የማስታወቂያ በራሪ ወረቀቶች እና ተመሳሳይ ነገሮች ለጋዜጦች በተዘጋጀው ማስቀመጫ ውስጥ 
መደረግ ይኖርባቸዋል።

ጣሳዎቹ ላይ ያለውን ስል ጫፍ ይጠፉ። 

ቀለም ወይም ማጣበቂያ ያላቸው ጣሳዎች አደገኛ ውጋጅ ተደርገው በመልክ በመልኩ መለየት ይኖርባቸዋል። ቁርጥራጭ 
ብረታ ብረቶች፣ የቧንቧ ክፍሎች፣ ምግብ መጥበሻዎች፣ እና ሌሎች ምርቶች የቤት ውስጥ ውጋጆች ተደርገው በመልክ 
በመልኩ መለየት ይኖርባቸዋል። በመያዣ የተገዙ ጣሳዎችን ወደ ሱቆቹ በመመለስ ገንዘቡን ማስመለስም ያስፈልጋል። 

የፕላስቲክ መጠቅለያዎችና የማስታወቂያ ተለጣፊዎችን ማስወገድ።  

ፖስታዎችና የተጠረዙ መጽሐፍት የቤት ውስጥ ውጋጅ ወይም ለፍግነት ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ተደርገው በመልክ በመልኩ 
መለየት ይኖርባቸዋል። የወረቀት ቦርሳዎች፣ ካርቶኖች እና ተመሳሳይ ነገሮች ለወረቀት ማሸጊያነት ተብለው በተዘጋጁ መያዣዎች 
ውስጥ መቀመጥ ይኖርባቸዋል።  

ቆርኪዎች፣ ክዳኖችና ቡሾች በተገቢው መንገድ በመልክ በመልክ መለየት ይኖርባቸዋል። ባለቀለም እና ቀለም አልባ 
የጠርሙስ ማሸጊያዎችን በመልክ በመልኩ ለይተው በትክክለኛው መያዣ ይቀመጡ።   

በመያዣ የተገዙ ጠርሙሶችን ወደ ሱቆቹ በመመለስ ገንዘቡን ማስመለስም ያስፈልጋል። ማሸጊያ የሌላቸው የሸክላ እቃዎች፣ 
ሴራሚኮች እና ሌሎች ምርቶች የቤት ውስጥ ውጋጅ ተደርገው በመልክ በመልኩ መለየት ይኖርባቸዋል። አምፖሎችና 
መብራቶች በአካባቢው ወደሚገኙት እንደገና ጥቅም ላይ የሚያውሉ ማእከሎች መወሰድ ይኖርባቸዋል። 

የፕላስቲክ ማሸጊያ

የወረቀት ማሸጊያዎች

የብረት ማሸጊያዎች

ጋዜጦች

የጠርሙስ ማሸጊያዎች


