Miljön

En renare Miljö börjar hemma

Informationsblad
om hantering av hushållens
vanliga & farliga avfall som kan
skada människan, djur och miljön.

Syftet av insatsen

är att öka förståelsen för och
kunskaperna om avfallshantering
hos Rinkebyinvånare genom
seminarier och information. Den
också ger rekommendationer.
Utfört och producerat av

Somali Centre for Water & Environment (SCWE)
Finansierad av

Rinkeby Stadsdelsnämnden

har blivit en viktig fråga i
dagens samhälle från flera olika viktiga
aspekter. Stockholms stad står på kort
och lång sikt inför stora utmaningar
inom avfallshanteringar. På ett år
genererar Stockholm avfall som tar like
mycket plats som en och en halv Globen.
En viktig faktor i processen är också
hur och var invånaren lämnar sina
hushållsavfall. Många produkter som
användas i hushåll klassas som farligt
p.g.a. sina egenskaper eller risker för
människans hälsa och miljö.

Målet med detta är bl. a. att
ge en del av Rinkebyhushåll
information om (1) vilka avfall
som är farliga, (2) hur det farliga
avfall ska hanteras och var det
kan lämnas, (3) miljöfarliga ämnen
som kan hamna i avloppsnätet.
Husshållsavfall är till exempel
matavfall, mjukplast, kattsand, blöjor,
bindor, tamponger, porslin, keramik,
dammsugarpåsar,
kondomer,
snus,
tobak, cigarettfimpar, gummiband och
snören, trasiga kläder och leksaker,
hushållspapper, tops. förpackningar,
elavfall, farligt avfall, grovsopor och
tidningar räknas inte som hushållsavfall.
Farliga avfall som beskrivas med
hjälp bilder skadar människor, djur och
miljö om de läggs i den vanliga
sopporna, eller slängs på fel ställe eller
hälls ut i avloppet.

RENGÖRINGSMEDEL får inte
hamna soporna eller hällas ut i avloppet.

SPILLOLJA innehåller
cancerframkallande ämnen &
skadliga tungmettaler.

SPRAYFLASKOR innehåller
cancerframkallande ämnen &
skadliga tungmettaler.

FÄRG-, LIM- OCH LACKRESTER
måste räknas som farligt avfall, även
små mängder. De får inte kastas bland
vanliga sopor eller hälla ut i avloppet.

BATTERIER innehåller giftiga
ämnen, farliga för hälsa och miljö.

I Stockholm samlas hushållens
farliga
avfall
in
via
stadens
miljöstationer som finns vid en del
bensinstationer. Du som bor i
lägenhet kan kostnadsfritt lämna ditt
farliga avfall till någon av stadens
miljöstationer.
Rinkebyborna kan lämna sina
farliga avfall till Miljöstationen som
ligger vid bensinstationen OK i
Rinkeby (se bilden).

LÅGENERGILAMPOR
innehåller cancerframkallande
ämnen & skadliga tungmettaler.
De bör inte längre kastas med
vanliga sopor

LÖSNINGSMEDEL
Alla dessa medel kan skada miljö,
om de inte hanteras rätt.

För ytligare information kontakt
Somali Centre for Water &
Environment (SCWE) på

BEKÄMPNINGSMEDEL
har nu erkänt som giftiga medel. De
måste lämnas in en miljöstation.

ÖVRIGA KEMIKALIER
Alla kemikalier innehåller giftiga
ämne som skadar miljön, om de
hanteras fel.

Gamla mediciner och termometrar ska
lämnas till närmaste Apotek. Spola
inte ner tops, cigarrettfimpar, använda
mediciner och liknande i avloppet .

070-752 2425, e-post: elmi@kth.se
Se webbsidan www.somwat.com/rinkeby.pdf

Delta UTVECKLINGEN i Rinkeby
och Gör din del av Miljö.
MILJÖTIPS: Välja produkter med
miljömärkningar, så minskar du den
totala miljöbelastningen.

Degaanku waa qodob muhiimad
sare

Nadaafadda Degaanka
Guriga Ayey ka Bilaabataa

Bog-Warbixineed
oo ka hadlaaya daryeelka qashinka
sunta ah ee guryaha ka soo baxa,
kuwaas oo dhaawici kara dadka,
xawayaanka iyo degaankooda.

Ujjeeddada Warqaddan

waa kor u qaadidda wacyiga,
aqoonta iyo fahamka dadka
Rinkeby-deggan ee dhinaca
daryeelka qashinka guryaha
ayada oo macluumaad & talobixin
arrintaas ku saabsan la siinaayo.
Waxaa hirgeliyey oo soo saaray

Somali Centre for Water & Environment (SCWE)

Maal-geliyey
Rinkeby Stadsdelsnämnden

ku leh bulshada maanta.
Maagalada Stockholm waxaa ku soo fool
leh dhibaatooyin dhinaca daryeelka
qashinka, waayo waxay magaaladu
sanadkii walbaba soo saataa qashin la
eg sarta weyn ee Globen & nuskeed.
Hadaba, waa muhiim in dadku aqbaar ka
heystaan
arrimaha
qashinka
sii
kordhaaya. Alaabo iyo badeecadooyin
badan oo guryaha lagu istcimaalo ayaa
loo aqoonsaday inay yihiin sun halis ku
ah caafimaadka dadka iyo degaanka,
haddii aanan si wacan loo daryeelin.

Maaddooyinka-Nadaafadda
waa inaan la raacinin bacda-qashinka
ama biyaha musqulaha.

Warqaddan

waxa
ay
ku
siineysaa macluumaad iyo talo ku
saabsan (1) qashinka guryaha
kuwooda qatarta ah, (2) sida loo
xanaaneyn karo iyo meelaha la
geeyo, iyo (3) maaddooyinka degaan
ahaan sun/qatar ah ee biyaha
musqulaha aan la raacin karin.

Qashinka

guryaha ka soo baxa
waxaa ka mid ah cuntada, bacyaasha,
xafaayadaha, maacuunta, caagag, bacdacarada, sigaarka iyo haraagiisa, dharka
duuguubay,
alaabta
lagu
ciyaaro,
warqadaha iyo joornaalada, baakadaha,
haraaga qalabka korontada, qashinka
sunta, iyo qashimada waaweyn, i.w.m.
Sawirada soo socda waxa ay ku
tusinayaan qashimada sunta ah ee
guryaha ka soo baxi kara kuwaas oo halis
ku ah nolosha dadka, xayawaanka iyo
degaanka dabiiciga ah, haddii aannan si
habboon loo xannaaney.

Olyada-Baaruunta & Biraha
waxaa ku jira maaddooyin dhaliya kansar
iyo maaddooyin kale oo sun ah.

Qalabka-Wax-Lagu-Buufiyo
waxaa ku jira maaddooyin dhaliya kansar
iyo maaddooyin kale oo sun ah.

Rinjiga iyo Koolooyinka
waa in loo arkaa qashin sun ah, waana
in aanan lagu dhex darin qashinka
caadiga ah ama biyaha musqulaha.

BATERIYAASHA
waxaa ku jira maaddooyin sun ah
oo caafimaadka iyo degaanka u xun.

Qashinka sunta ee guryaha
magaalada Stockholm waxaa lagu
uruuriyaa
saldhigyada–degaanka
(miljöstation) kuwaas oo ku ag yaala
ceelasha shidaalka. Ayada oo aanan
wax lacag ah laga qaadeynin dadka
qashinkaasi keenaaya saldhigyadaas.
Dadka deggan Rinkeby waxay
qashinka sunta ah ee guryahooda ka
soo baxa geyn karaan saldhigga–
degaanka Miljöstation ee ku yala
ceelka shidaalka ee OK (fiiri sawirka).

Nalalka Yaryar
waxaa la ogaaday in ay ku jiraan
maaddooyinka dhaliya kansar. Waa in
aanan lagu dhex dariin qashinka caadiga.

Waxyaabaha Wax-Lagu-Qaso
Alaabadan oo idil waa kuwa dhaawacaaya
degaanka dabiiciga ah iyo caafimaadka,
haddii aanan si habboon loo daryeelin.

Faafin dheeraad ah la xiriir
Somali Centre for Water &
Environment (SCWE)

Sunta Cayayaanka
waxaa hadda loo aqoonsaday maaddo
sun ah oo ay tahay in laga taxa darro. Waa
in la geeyaa miljöstation.

Kiimikooyinka
Dhamaan kiimikooyink oo idil waa kuwo ay
sun ku jirto, dhaawacaayana degaanka,
haddii aanan si habboon loo daryeelin.

Daawooyinka dhacay waa in dib
loogu
celinayaa
Farmshiiyaha
(Apotek). Waana in aanan haraaga
sigaarka iyo daawooyinkaba la
raacinin biyaha musqulaha ka baxa.

070-752 2425, e-mail: elmi@kth.se
Fiiri bogga internetka www.somwat.com/rinkeby.pdf

Kaalintaada ka Geyso Horumarka
& Daryeelka Degaanka Rinkeby.
TALO: iibso badeecooyinka aanan
wax u dhimeynin degaanka.

