ከምዚ ግበር ኣብ ክሽነካ

ናይ መግቢ ጉሓፋትኩም ስለ
ዘስተካከልኩሞ
ነመስግነኩም
ነቲ ሳኬት ዘርጊሕካ ሰጥ ብዝበለ ኣገባብ ኣቀምጦ በዚ
መሰረት ከኣ ትክ ኢላ ኣብታ ናይ ሳኬት መትሓዚታ ትኣቱ።

ናይ
መግቢ ጉሓፍካ ማዩ ክሳብ ዝዘፍፍ ኣጽንሓዮ ቅድሚ
ናብታ ሳኬት ናይ መግቢ ጉሓፍ ምእታውካ።

ናይ መጨረሽታ ግን ከኣ ዘይውሑድ፥
ዘክር እቲ ዝበለጸ መግቢ እቲ ንሕና
ንምገቦ መግቢ ኢዩ።

ጽቡቅ ዕድል ንሓገዛትኩም ነመስግን /
ፊሊፕስታድ ምምሕዳር

ነታ ሳኬት ክትመልኣ ከለካ ክሳብ( 2/3 )ወይ ናይ ርብዒ
ዝከውን ግደፈላ ብትክክል ንክትዕጸወልካ።

Filipstads kommun Teknik & Service
Kundservice för Renhållning, Vatten och avlopp
Hantverksgatan 22, kommunhuset
0590-613 77
debitering@filipstad.se

መንበሪ ገዛ ፡ ንጥፈት( ስራሕ)

ስለምንታይ ኣጎሓሕፋ ምፍልላይ ዘድልዮ?

ኣብነት ኣጎሓሕፋ መግቢ

ናይ መግቢ ጉሓፍ መሊስካ ናብ ማዓላ ምውዓል ብዓለም

* ናይ መግቢ ተረፍ፡ ጥረ ዘይበሰለ ወይ ውን ዝበሰለ

ደረጃ ተመዝጊቡ ኣሎ
በዚ መሰረት ምእካብ ካብ 200 ንላዕሊ ዝኮና ኮሙናት
ኣብ ተግባር ውዒሉ ኣሎ።
ካብ ተፈጥሮ ንላዕሊ ደቂ ሰባት ነህልኮም ነገራት ይበዝሑ

* ናይ ቡን ዳካ፡ ናይ ቡን ፊልተር
* ናይ ሻሂ ቀጠፍ፡ ናይ ሻሂ ወረቃቅቲ

ባጎኒ

* ናይ ስጋ የዕጽምቲ፡ ናይ ዓሳ ዕጽምቲ

ሕጂ ኣብ እንዳ ጉሓፍኩም ሓመዳዊት ባጎኒ ናይ መግቢ ጉሓፍ
ኣሎ። ኣብዛ ሓመዳዊት ባጎኒ ከኣ ሓመዳዊት ሳኬት ናይ መግቢ
ጉሓፍ ዝሓዘት ጥራይ ይጉሓፍ። እታ ሳኬት ከኣ ኣብ ካልእ
ፌስታል ክትኣቱ የብላን።እታ ሳኬት ከኣ ክትጉሕፋ ኮለካ
መክፈቲኣ ንላዕሊ ጌርካ ኮፍ ኣብላ።

በዚ መሰረት ናይ ጉሓፍ መጠን

* ደቀቅቲ ዓሳታት(Räkskal och kräftskal)

እንዳ ወሰከ መጺኡ።

* እንቛቑሖን ናይ እንቛቑሖ ቅራፍን

ስለዚ ከኣ ብብዝሒ እንደገና ክስራሕ ይድለ። ሓደ ልሙድ

* ፍረታትን ናይ ኣትክልቲ ተረፍን

ናይ ሽወደን እንዳጎሓፍ ፈስታል
50 % ናይ መግቢ ጉሓፍ ጥራይ ያጠቃልላል በዚ ገምጋም
ከኣዩ ከነሐድሶ ዘለና።
ካብ ናይ መግቢ ጉሓፍ ተሓዲሶም ን ጋዛትን ናይ መግቢ
ጉሓፍ ዱክዒ ክጠቅሙ ይክእሉ።
ጋዛትን ናይ መግቢ ጉሓፍ ዱክዒ
ናትና ናይ መግቢ ጉሓፍ ከኣ ኣብ ካርልስኮጋ ዝርከብ ናይ
መሐደሲ ትካል ይካየድ።እዚ ኣብ ናይ ጋዝ መዓላ ምስ
ወዓሉ ከም ንዳዲታት ዝኣመሰሉ ንናይ ካርቦንዲኦክሳይድ
ናብ ኣየር ዘምጾኦ ሳዕቤን የለን ነቲ ዝሃልክ ነዳዲ ከኣ
ከምዝትካእ ይገብሮ። ተረፍ ውጺኢት ናይቲ ጋዝ መስርሕ
ምስ ተካየደ እምበኣር እቲ ተረፍ ናይ መግቢ ጉሓፍ ዱክዒ
(biogödsel) ተባሂሉ ይጽዋዕ።እዚ ከኣ እቲ ዝበለጸ ዝገብሮ
ንሓመድ ን ክንተክለሉ ኢዩ በዚ መሰረት እዚ ኣብ ክንዲ
መዳበርያ ክንጥቀም የድሊ።
ግድን ድየ ኣነ ክገብሮ ዘለኒ?
ምምሕዳር ዝደልዮ ዘሎ እምበኣር ኩሉ ነገራት መስርዖም
ክሕዙ ኢዩ። ምክንያቱ ናይ መግቢ ጉሓፍ ውን ኣብ ጥቅሚ
ክውዕል የድሊ ኢዩ።ኣብ ርእሲ እዚ ውን ቅልል ይብለልና
ካብ ከይ ሰራዕካ ከተቀምጦ ከለካ ብ ምንጽጻር።ዝበዝሑ
ናይ ስድራቤት መንበሪ ቤት ናይ ሓደ ዋና ኢዮም እዚ
ማለት ከኣ ንሱ ኢዩ ኣብ እንዳጉሓፍ ኣብ ቦቱኡ ንክጉሕፉ
ዝሕብሮም በዚ መሰረት ከኣ ኣብ ውሽጢ ገዛካ ውን
ጉሓፍካ መስርዕ ከተትሕዞም ትሕተት።

ሕጂ ንስኩም መጀመሪ ዝከውን ሳኬት ተዋሂብኩም ኣሎ ስለዚ ምምዕርራይ ካብ
ሎሚ ክትጅምሩ ትክእሉ ኢኩም።

* ዓበይቲ ሶፍት መጸራረዪ
* ሕብርታት ዘለዎ ሶፍት ናይ ጠረቤዛ
* ዕምበባታትን ነኣሽቱ ክፋል ተክልን

መቀመጢ ሳኬት
መቀመቲ ነታ ሳኬት ዝከውን ተጠቀም ብቅዲ ዝተሰርሐ
መቀመጢ ሳኬት ዓቢ ደረጃ ዘለዎ ኣሎ።
Kእዛ መቀመጢት ጉሓፍ ኣብ መሬት ከተቀምጣ ትክእል ኢካ

* ባኒታትን ናይ ሻሂ ቑርስራስን

ወይ ከኣ ኣብታ ናይ ክሽነ ዘላ እንዳ ጉሓፍካ

* ምቁራት ከም ካሪመለ ነገራት

ማዕጾ ክትኣስራ ትክእል ኢካ። ሓገዝ ናይ ምግጥጣም
እንተደሊካ ምስ ዋና ገዛ ርክብ ግበር።

ኣብነት ናይ ተቃጸልቲ ነገራት ጎሓፍ
* ደብዳቤታት ፖስጣን ወረቓቅቲን
* ናይ መጽረዪት ገዛ ማሽን ፌስታል ናይ ጉሓፍ
* ዳይፐር፡ ሞዴስ፡ መቆጻጸሪ ፐርዮድ
* ሲዲታት፡ካሴታት
* ትምባኮ፡ ሽጋራ፡ ማስቲካ

ሳኬታት
በቲ ምምሕዳር ዝሃበካ ሳኬት መጉሓፊ ንመግቢ ጥራይ
ክትጥቀም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ። እዚ ከኣ ነቲ ናይ መግቢ ጉሓፍ
ዱክዒ ንክስራሕ ይሕግዞ። ኣስተውዕል እዚ ሳኬት እዚ ናይ
መግቢ ጉሓፍ ጥራይ ኢዩ ዘገልግል። እቶም ተቃጸልቲ ጉሓፋት
ልክዕ ከምቲ ናይ ቀደሞም ባጎኒ ማለት ኣብቲ ጸሊም፡ቀጠልያ፡
ሓሙክሽታይ ባጎኒ እንዳጉሓፍ ይኣትዉ።

* ፒሮታት

እንተ ደኣ ሳኬት መጉሓፊ ወዲእካ

* መዃዕኹዒ እዝኒ፡ ፕላስተር ናይ ቑስሊ

እቲ ሓበሬታ ካበይ ሓድሽ ሳኬት ከምትወስድ ከኣ ካብ ዋና ገዛ
ወይ ድማ ኣካራይ ገዛ ትረክቦ።

* ዝተቀደዱ ክዳን ጫማ
* ምዕሻግ ብብዝሒ ልጥፍጣፍን ብቀሊሉ ክጸሪ
ዘይክእሊን
* መዐሸጊ ዘይኮኑ ፌስታላት

