VĂ MULŢUMIM pentru că reciclaţi!
Rumänska

De fiecare dată când aduceţi un ambalaj sau un
ziar vechi la reciclat, se întâmplă ceva uimitor.
Capacele vechi de sticle se transformă în piuliţe
şi şuruburi. Ambalajul acela mototolit de detergent de rufe devine o cutie de pantofi nouă,
superbă. Ziarul pe care tocmai l-aţi terminat de
citit se transformă într-un ziar nou. Reciclând,
ajutaţi la economisirea unor cantităţi enorme
de energie. De asemenea, vă asiguraţi că resursele naturale nu se risipesc. Graţie dvs. mediul
câştigă, ceea ce vă face şi pe dvs. un câştigător
- de fiecare dată când reciclaţi.

Ciclul de viaţă al
ambalajelor şi
ziarelor

Toate ambalajele şi ziarele colectate sunt duse la reciclat pentru a deveni ambalaje sau
produse noi. Ambalajele din plastic pot deveni orice, de la izolaţie fonică şi perii de spălat vase,
până la ghivece de flori şi plase de cumpărături. Sticla şi cartonul sunt transformate de obicei
în ambalaje noi. Ambalajele din metal pot fi transformate în şine de cale ferată. Ziarele vechi
pot deveni hârtie de menaj sau hârtie pentru ziare noi.

Responsabilitatea
producătorului

Guvernul a decis că fiecare companie care produce, importă, umple sau vinde ambalaje sau
bunuri ambalate trebuie să se asigure că există un sistem de colectare în cadrul căruia
utilizatorul final să îşi poată aduce ambalajele uzate în scopul reciclării. Acest proces poartă
denumirea de „responsabilitatea producătorului”. Acelaşi lucru se aplică în cazul ziarelor şi hârtiei uzate. Cei care fabrică sau importă hârtie pentru imprimat şi cei care imprimă sau importă
ziare şi reviste trebuie, de asemenea, să îşi asume responsabilitatea pentru colectarea şi
reciclarea hârtiei uzate. Ambalajele şi ziarele sunt două dintre primele grupe de produse
pentru care producătorul trebuie să îşi asume responsabilitatea. Fabricanţii de produse
ambalate şi hârtie pentru ziare îşi asumă responsabilitatea prin intermediul Serviciului de
Colectare a Ambalajelor şi Ziarelor (FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen), o organizaţie care operează pe bază non-profit.

Staţii de reciclare

FTI este responsabilă pentru toate staţiile de reciclare din Suedia. La aceste staţii trebuie să
mergeţi pentru a vă lăsa ziarele şi ambalajele vechi din plastic, hârtie, metal şi sticlă pentru a fi
reciclate. Dacă locuiţi într-un apartament care are propria staţie de colectare pentru ziare şi
ambalaje, le puteţi lăsa acolo. FTI colaborează cu majoritatea contractanţilor care se ocupă de
aceste colectări. Aceasta este garanţia dvs. că totul este reciclat în acelaşi mod.

Informaţii
suplimentare

Pe site-ul nostru web, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation, puteţi găsi informaţii despre cea
mai apropiată staţie de reciclare împreună cu detalii despre următoarea dată la care va fi golită
şi curăţată. Site-ul web oferă, de asemenea, instrucţiuni despre sortare, filme despre reciclare,
sugestii, sfaturi şi informaţii despre activităţile noastre.
Ne puteţi contacta şi prin e-mail la info@ftiab.se sau
la tel. 0200-88 03 11 pentru a primi răspunsuri la
întrebările dvs.
Când vine vorba despre alte tipuri de deşeuri,
precum deşeuri voluminoase, compost, deşeuri
electrice şi deşeuri periculoase, acestea cad în
responsabilitatea autorităţii dvs. municipale.

Iată cum sortaţi produsele pentru reciclat:
Toate ambalajele trebuie să fie golite şi curate. Ambalajele fabricate din mai multe tipuri de
materiale trebuie dezasamblate. Dacă nu se pot separa diferitele tipuri de materiale, sortaţi
ambalajul pe baza materialului care este mai greu.

AMBALAJE DIN PLASTIC
De ex. sticle, borcane din plastic, găleţi şi butoaie mici, plase de cumpărături din plastic, pungi din plastic de
pe role (de ex., pentru fructe şi legume în aprozare), ambalaje care pot fi reumplute, tuburi, pungi de chipsuri,
polistiren, foi şi folii din plastic.
Iată ce trebuie să faceţi
			
Nu lăsaţi			
			
			

Scoateţi capacele. Goliţi punga de ambalaje din plastic în container, astfel încât t
oate articolele să fie libere - procesul de reciclare devine astfel mai uşor.
Produse din plastic care nu sunt ambalaje, precum deşeuri voluminoase sau
menajere, de ex. mobilă, jucării şi casete video. Sticlele returnabile trebuie 		
înapoiate magazinelor.

AMBALAJE DIN HÂRTIE
De ex., cutii de paste, cutii de lapte sau suc, plase de cumpărături din hârtie, pungi goale de zahăr, cutii de
pantofi, role de hârtie igienică terminate şi cutii din carton.
Iată ce trebuie să faceţi
			

Aplatizaţi şi pliaţi. Puneţi articolele mai mici în cele mai mari pentru a 		
economisi spaţiu la transport.

Nu lăsaţi			
			

Plicurile trebuie aruncate împreună cu deşeurile menajere/combustibile. Ziarele,
pliantele publicitare etc. trebuie aşezate în containerul pentru reviste şi ziare.

AMBALAJE DIN METAL
De ex., conserve metalice şi spray-uri, tuburi, capace de sticle, cutii uscate de vopsea.
Iată ce trebuie să faceţi
			

Pliaţi spre interior capacele ascuţite ale conservelor metalice. Lăsaţi capacele
pe tuburi.

Nu lăsaţi			
			
			
			

Cutiile care conţin vopsea rămasă şi lipici trebuie eliminate ca deşeuri periculoase.
Deşeurile metalice, piesele de instalaţii şi încălzire, tigăile şi alte articole care nu
sunt ambalaje trebuie eliminate ca deşeuri voluminoase sau menajere. Dozele
returnabile trebuie înapoiate magazinelor.

AMBALAJELE DIN STICLĂ
Iată ce trebuie să faceţi
			

Scoateţi capacele şi dopurile şi sortaţi-le pentru reciclare în funcţie de material.
Aşezaţi ambalajele din sticlă colorată şi transparentă în containerul corespunzător.

Nu lăsaţi			
			
			
			

Sticlele returnabile trebuie înapoiate magazinelor. Porţelanul, ceramicele şi alte
produse care nu sunt ambalaje trebuie eliminate ca deşeuri voluminoase sau
menajere. Becurile şi tuburile fluorescente trebuie duse în mod normal la centrele
de reciclare municipale.

REVISTE ŞI ZIARE
De ex., jurnale, reviste, periodice, cataloage, pliante publicitare, broşuri, hârtie de scris/desenat, caiete.
Iată ce trebuie să faceţi
			

Scoateţi orice pungi din plastic şi etichete publicitare aderente înainte de a aşeza
articolele din hârtie în container.

Nu lăsaţi			
			
			

Plicurile şi cărţile legate trebuie aruncate împreună cu deşeurile menajere/		
combustibile. Plasele de cumpărături din hârtie, cartoanele etc. trebuie aşezate
în containerul pentru ambalaje din hârtie.
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De ex., sticle şi borcane fabricate din sticlă colorată sau transparentă.

