Сортирање смећа ђубрета у домаћинству у општинама Ветланда, Ексјо,
Севсјо и Уппвидинге
- Хвала што сортирате!
Ђубре/ смеће из свог домаћинства сортирај у различито обојене кесе и
остави у канту за ђубре/ смеће!

Наручи одвожење опасног, електро и крупног
смећа/ ћубрета, то улази у претплату!

Чврсто завежи кесе са два чвора/два пута. Да би добили нове црвене или зелене кесе,
требате завезати кесу жељене боје на рукохват канте за ђубре. За остало ђубре/смеће
које се одлаже на депоније користите пластичне кесе које добијате у продавницама.

За одвожење смећа/ђубрета назови Рагн-Селлс.

Компост

Сагориво смеће

Депо/одложено

Oпасан отпад

Eл- и крупнo ћубре

Органски отпад/
остаци хране
Например:
● сирови или
припремљени остаци
хране ● талог од кафе/
чаја са или без
филтера ● воће,
поврће● месо ● кости
● цвеће/лишће/ корење
од цвећа из саксија

Смеће које се пали
Например:
● пелене/улошци ● кесе
из усисивача
● стиропол ● кесе за
псечији измет ● коверте
● мека пластика
● оловке ● дуван/
опушци ● четкице за
зубе ● текстилни
материјали

Остало смеће
Например:
● порцелан ● керамика
● чаше- шоље ● песак
за мачке ● упаљачи
● метални предмети
који нису амбалажа

Све куће имају кутију за
одлагање отпада
опасног по животну
средину

Метални отпад:
нпр.
бицикл,прибор за јело,
косачица испражњена од
текућина уља/ бензина.
Смеће које сагорева:
нпр. санке, теписи који
немогу стати у црвену
кесу, намештај (орман,
софа).
Смеће за одлагање: нпр.
wc-шоље, порцулан који
неможе стати у кесу.
Ел-отпад и бела тeхника:
нпр.производи на струју и
батерије, фрижидери…
Сортирано смеће сакупи у
џакове и означи: METALL,
(метал) BRÄNNBART,(за
паљење) DEPONI (депо),
ELAVFALL(електро отпад)

Ђубре за компост бацај
у зелену кесу.
Пажња, одвој мбалажу!

Ђубре које се пали
бацај у црвену кесу.
Пажња, одвој амбалажу
која не гори!

Ђубре/ смеће које се
депонира/одлаже бацај
у кесу која није ни
зелена ни црвена

Vetlanda:
Ragn-Sells 0383-565 800
Информације: VETAB
www.vetabvetlanda.se, 0383-76 38 00

Eksjö:
Ragn-Sells 0381-173 50
Информације:Eksjö Energi AB
www.eksjoenergi.se, 0381-368 66

Например:
● ацетон ● боје
● лепило ● остаци лака ●
сијалице које штеде
енергију ● боја за косу ●
хемикалије ● лак за нокте
● парфем ● мале
батерије ● спреј флашице

Не мешај различито
смеће! Запакуј у
оригинално паковање
или читко обиљежи
садржај.
Лекове и каниле/
медицинске цевчице
предај у апотеку.

Пажња!
Грађевински материјал
не спада у кућно смеће.
Ако живиш у стану,
питај власника куће о
електро и крупном
смећу.

Sävsjö:
Ragn-Sells 0382-10608
Информације:Sävsjö kommun
www.savsjo.se, 0382-152 00
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FTI је одговоран за
преузимање/одвоз.
Имаш ли питања назови
0200-88 03 11 или посети
интернет страницу
www.ftiab.se

Амбалажа &
новине
Амбалажу и новине
одложи и сортирај на
станицама за
рециклирање.
(återvinningsstation)

Папирна амбалажа: нпр.
картони, папирне кесе/џак,
тетрапак од млека и млечних
производа.
Тврда пластика: Пластичне
кутије, тегле, флаше,
поклопци.
Обојено и необојено
стакло: очишћене стаклене
флаше и тегле.
Метална амбалажа:
Очишћене конзерве,
алуминиј. фолије, чепови,
празне спрејлименке.
Новине/Папир: нпр. новине,
часописи, каталози,
рекламне новине, кнјиге,
проспекти…

Uppvidinge:
Ragn-Sells 0474-208 95
Информације:Uppvidinge kommun www.uppvidinge.se, 0474-470 00

