
ميكن لألفراد الطبيعيني الذين يعيشون يف أحد البلديات التي يوجد بها سوراب 
SÖRAB ترك النفايات دون الحاجة إىل دفع رسوم عند الزيارة – التكلفة مدرجة يف 

اشرتاك القاممة. األنشطة التجارية )الرشكات واملؤسسات( تدفع للتخلص من النفايات يف 
.SÖRAB مستودعات سوراب

أي شخص ال يقوم شخصيا بنقل وفرز النفايات الخاصة به يلزم أيضا بالدفع. االلتزام 
بالدفع ينطبق حتى لو تركت النفايات التي من الواضح أنها ال تأيت من أرستك الخاصة. 

وألن موظفينا ال ميكنهم رؤية التفرقة فيام يخص َمنشأ النفايات فيتم األخذ يف االعتبار 
سيارتك ونوع النفايات. إذا كان معك نفايات البناء والهدم، أو نفايات الحديقة أو 

نفايات املواد الخِطرة

)مبا يف ذلك الخشب املعالج بالضغط( وتقودها بشاحنة خفيفة أو سيارة خدمة أو جرار 
أو مقطورة الرشكة أو سيارة مسجلة بالخارج تكون مسؤواًل عن سداد الرسوم عنها. 

ويجب أن يتم السداد قبل الفرز وترك النفايات الخاصة بك.

أثناء الزيارة ملراكز إعادة التدوير يف SÖRAB أو لساحات التدوير، يجب أال تزن السيارة
باملقطورة والنفايات أكرث من 3500 كجم (أو أنواع املركبات التي ميكن تشغيلها برخصة
قيادة من الفئة يب B. السيارات الثقيلة يتم توجيهها إىل خدمة العمالء يف مستودع إعادة 

تدوير هاجبي Hagby ، ويف مستودع النفايات يف تيبي Täby أو مستودع النفايات لوت
.Vallentuna يف فالينتونا Löt

شكرا لك عىل فرز النفايات الخاصة بك واتباع التعليامت.
إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى التحدث إىل موظفينا.

 SÖRABا بكم في سوراب مرحبً
َمْن الذي يجب عليه أن يدفع ولماذا؟ 

النفايات الخِطرة
نفايات الخِطرة )بما في ذلك  مراكز إعادة التدوير ال تقبل ال

الخشب المعالج بالضغط( من األنشطة التجارية، حيث نشير 
هنا إلى استقبال العمالء في هاجبي Hagby حيث يطلب منك 
نفايات الخِطرة ودفع الرسوم لكل كيلوغرام. ال يتم  ال ملء إعالن ب

نفايات  نفايات الخِطرة في السعر العادي للتخلص من ال تضمين ال
في مركز إعادة التدوير ÅVC . حتى األفراد الطبيعيين يمكن 

قيام بدفع الرسوم،  توجيههم إلى هاجبي Hagby ويطلب منهم ال
نفايات الخِطرة. إذا كان لديهم كميات أكبر من ال

النفايات الكهربائية
مراكز إعادة التدوير تتلقى فقط أقل كميات من االلكترونيات 
ع من األنشطة التجارية. تتم توجيه  تابعة لمسؤولية الصانِ ال

الكميات األكبر إلى استقبال العمالء في هاجبي، حيث هناك 
ع  يمكنك ملء اإلعالن. االلكترونيات الغير تابعة لمسؤولية الصانِ
يمكن تسليمها مقابل دفع الرسوم في هاجبي Hagby، وال تشملها 
نفايات في مركز إعادة  الرسوم المدرجة في السعر العادي لترك ال

.ÅVC التدوير

الحجر والتربة والخرسانة
يمكن فقط لألنشطة التجارية تسليم الحَجر والتربة والخرسانة من 

 Löt أو Hagby خالل اإلخطار في استقبال العمالء في هاجبي
لوت. حيث يمكنك هناك أن تشهد أن المواد خالية من األسبستوس 

أو غيرها من الملوثات وتقوم بدفع الرسوم لكل كيلوغرام.
ال يتم تضمين الحجر والتربة والخرسانة في السعر العادي للتخلص 

نفايات في مركز إعادة التدوير ÅVC. ومع ذلك فاألفراد  من ال
نفايات. الطبيعيين، يتم تضمينهم في اشتراك خدمة التخلص من ال

الحرير الصخري )األسبستوس(
ناتج عن األنشطة التجارية في Löt فقط،  يمكن ترك األسبستوس ال
حيث سيطلب منك هناك أن تمأل إعالن األسبستوس ودفع الرسوم 
لكل كيلوغرام. كشخص طبيعي يُسمح لك بتسليم كحد أقصى 3 

كجم من األسبستوس )وتعبئتها بشكل جيد مع الشريط ووضع 
عالمة »ASBEST«( في مراكز إعادة التدوير. الكميات األكبر 

يتم توجيهها أيضا إلى لوت Löt. كل كميات االسبستوس يجب 
ينا. تغليفها بإحكام قبل نقلها إل

ساعات استقبال العمالء في لوت Löt وهاجبي Hagby في أيام األسبوع هي 
الساعة 06 – 16

شكرا لكم ُم قدما على تعاونكم معنا
ونتمنى لكم زيارة طيبة!

نفايات )االسم، والعنوان، ورقم المؤسسة، ورقم الهاتف(.  مالحظة! عند تعبئة اإلعالن، ستكون هناك حاجة إلى بيانات بخصوص صانع ال

ا من  ادن - إذا كانت شحنتك تحتوي فقط على معادن أثناء زيارتك لـمركز إعادة التدوير ÅVC، فيمكن تركها أيًضا مجانً  المعـ
الشركات! ينطبق هذا على البضائع النظيفة التي تم فرزها والتي تحتوي على الخردة والمعادن. يجب أال تحتوي هذه على مواد 

د أو الخزائن. عـ مشعة، وجدران المبردات، وااللكترونيات، وأنابيب التدفئة عن بُ

األسعار
الزيارات العرضية الفردية / التي تصل الشحنة فيها إلى 3 متر 

مكعب 750 كرونة سويدية شاملة ضريبة القيمة المضافة.

بطاقة الشركات )10×3 متر مكعب( 4500 كرونة سويدية شاملة 
ضريبة القيمة المضافة.

عندما يكون معك كميات أكثر من 3 متر مكعب في الشحنة فيحق 
للموظفين فرض رسوم ألعداد المتر المكعب اإلضافية.

يمكن شراء بطاقة الشركات من خالل موقعنا على اإلنترنت أو 
مباشرة في مستودعات سوراب SÖRAB )باستثناء ستوكبي 

ساحة التدوير Stockby ستوكبي(. جميع مستودعاتنا خالية من 
النقد، ونقبل فقط بطاقات السحب اآللي )باستثناء بطاقة أمريكان 

إكسبريس( أو داينرز(. مزيد من المعلومات حول األسعار، 
ساعات العمـل، والمستودعات، وإرشادات 

الفرز ولوائحنا العامة، وسياسة الخصوصية وغير ذلك يمكنك 
.sörab.se االطالع عيها على موقعنا

 ال تسري بطاقة الشركات في ساحة التدوير ستوكبي 
 Stockby Returpark حيث كاختبار قمنا بإطالق نظام 

الدفع الرقمي.

خالل فترة االختبار، يكون السعر 450 كرونة سويدية للزيارة 
ألجل غير مسمى.

نفايات  ل تنطبق هذه التعريفة أيًضا على األفراد الطبيعيين بالنسبة ل
التي نادراً ما تحدث أو ال تحدث بشكل عادي في األسرة العادية.


