
ميكن لألشخاص األفراد املقيمني في إحدى بلديات SÖRAB أن يرموا 
النفايات دون أن يدفعوا رسوماً، حيث أن التكاليف تدخل ضمن اشتراك 

جمع النفايات. أما الشركات واملنظمات فيجب عليها أن تدفع رسوماً لرمي 
.SÖRAB نفاياتها في مراكز

كما أن من ال ينقل وال يفرز نفاياته بنفسه يصبح أيضاً ملزماً بالدفع. وإلزام 
الدفع ينطبق أبضاً إن تركت نفايات يظهر عليها بشكل واضح أنها ليست 

صادرة من منزلك/أسرتك. 

مبا أنه ال ميكن للموظفني مالحظة الفرق بني مصدر مختلف النفايات 
فيقومون بالتقييم وفقاً لعربتك ونوع النفايات التي تكون معك. إذا كانت 
معك نفايات من البناء أو الهدم أو نفايات من احلدائق أو نفايات خطرة )مبا 

فيه اخلشب املعالج مبواد حافظة( وتصل إلى املركز في سيارة شحن صغيرة 

أو سيارة خدمة أو جرار أو مقطورة شركات أو سيارة مسجلة خارج السويد 
فتصبح ملزماً بالدفع. يجب عليك أن تدفع الرسم قبل أن تفرز وترمي 

نفاياتك. 

عند زيارة مركز إعادة تدوير SÖRAB ال يجوز أن يتجاوز وزن السيارات مع 
املقطورات والنفايات سوياً 3500 كلغ، أو أن يكون حجم النفايات يتجاوز 3 

متر مكعب. يجب على السيارات األثقل من هذا التوجه نحو مركز إعادة 
تدوير هاغبي )Hagby( في تيبي )Täby( أو مركز لوت )Löt( في فلنتونا 

 .)Vallentuna(

شكراً لكم لفرزكم للنفايات والحترام اإلرشادات. إذا كانت لديكم أسئلة 
فيمكنكم طرحها على املوظفني في مراكز إعادة التدوير. 

مرحباً بكم في مراكز إعادة تدوير 
 !SÖRAB

األسعار
قصاصة واحدة  500 كرونه شاملة ضريبة القيمة املضافة

 10 قصاصات )بطاقة عشر زيارات(  3000 كرونه شاملة ضريبة 
القيمة املضافة

 .SÖRAB ميكن شراء البطاقة على موقع اإلنترنيت أو مباشرة في مراكز
ال ميكن الدفع في مراكز إعادة التدوير إال ببطاقة مصرفية )باستثناء 

American Express أو Diners(. يوجد املزيد من املعلومات عن األسعار 
وساعات العمل وعناوين مراكز إعادة التدوير وإرشادات الفرز وشروطنا 

sorab.se العامة الخ على موقع

ينطبق هذا السعر أيضاً على نفايات األشخاص األفراد حتى ولو كانت 
من نوع نادر وال تظهر غالباً في النفايات املنزلية.

املوظفون في مراكز إعادة التدوير هم الذين يتخذون القرار عما إذا كنت 
ملزماً بالدفع أم ال، ونرجو منك احترام قرارهم. في حالة حدوث نزاع 

فيحق ملوظفينا أن يطلبوا منك مغادرة املركز. 

النفايات اخلطرة
مراكز إعادة التدوير ال تقبل النفايات اخلطرة )مبا فيه اخلشب املعالج مبواد 

 حافظة( من الشركات واملنظمات. 
نرجو منك االتصال بخدمة العمالء في هاغبي )Hagby( أين يجب عليك 

ملء إقرار عن النفايات اخلطرة ودفع رسوم بالكيلو. النفايات اخلطرة 
ال تدخل ضمن السعر العادي عند زيارة مركز إعادة تدوير. يجب أيضاً 

على األشخاص األفراد التوجه نحو هاغبي )Hagby( ودفع رسوم إذا كان 
معهم كميات كبيرة من النفايات اخلطرة. 

اإللكترونيات
مراكز إعادة التدوير ال تقبل إال كميات صغيرة من إلكترونيات الشركات 

واملنظمات التي تنتجها بنفسها. إذا كانت لديهم كميات كبيرة فيجب 
عليهم التوجه نحو مكتب استقبال العمالء في هاغبي )Hagby(. يجب 

عليهم هناك ملء إقرار. أما اإللكترونيات التي لم تنتجها الشركات 
أو املنظمات بنفسها فيمكن رميها في هاغبي )Hagby( مقابل دفع 

رسوم، حيث أنها ال تدخل ضمن السعر العادي لزيارة مركز إعادة تدوير. 

احلجار والتربة واخلرسانة
ال ميكن للشركات واملنظمات رمي احلجار والتربة واخلرسانة إال عبر 
مكتب استقبال العمالء في هاغبي )Hagby( أو لوت )Löt(. عليك 

هناك أن توقع على شهادة على أن املواد خالية من األسبست وتلوثات 
أخرى وأن تدفع رسوماً بالكيلو. احلجار والتربة واخلرسانة ال تدخل ضمن 

السعر العادي لزيارة مركز إعادة التدوير، ولكنها تدخل ضمن اشتراك 
األشخاص األفراد جللب النفايات. 

األسبست 
 .)Löt( ال ميكن للشركات واملنظمات رمي األسبست إال في مركز لوت

يجب هناك ملء إقرار عن األسبست ودفع رسوم بالكيلو. بصفتك 
شخص فرد يجوز لك رمي 3 كيلو من األسبست كحد أقصى في مركز 

إعادة التدوير، أما إذا كانت الكمية أكبر فيجب رميها في مركز لوت 
)Löt(. يجب رمي كل األسبست في تغليف مغلق، على سبيل املثال 

.asbest أكياس بالستيكية قوية مكتوب عليها أسبست 

ساعات عمل مكاتب استقبال العمالء في هاغبي ولوت، أيام األسبوع العادية من 

السادسة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر

شكراً لكم على مساهمتكم ونتمنى لكم زيارة جيدة!

مالحظة! عند ملء اإلقرار يجب إعطاء بيانات عن منتج النفايات )االسم والعنوان ورقم الشركة ورقم الهاتف(.


