با تشکرفراوان از شما که زباله های
موادغذای خود را جدا یم کنید
ی
کیسه را تا حداکثر  3/2پر کنید تا بتوانید
آن را به درستی سرش را ببندید

آخرین باری نیست ! به یاد داشته باشید
که ر
بهتین غذا غذای خورده شده است

با ارزوی موفقیت و تشکرفراوان از کمک
شما  /شهرداری فیلیپستاد

ل از بارگذاری آن در پاکت های کاغذ زباله
ی
درست جا به جا
غذای را به
غذای ،پسماند مواد ی
ی
کنید.

مجتمع اپارتمانی /فعالیت

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

هم اکنون شما امروز یک پاکت را دریافت کرده اید و یم توانید از امروز
موادغذای را اغاز کنید
جدا کردن پس مانده
ی
سطل زباله
در اتاق زباله شما سطل قهوه ای برای زباله های
مواد غذای وجود دارد .در زباله ی
دای قهوه ای،
ی
غذای یم
تنها کیسه های کاغذی قهوه ای با مواد ی
توانید بیاندازید .کیسه کاغذی نباید در یک کیسه
گید .این باید به صورت عمودی
پالستییک قرار ر
در این سطل زباله قرار داده شود

نگه دارنده پاکت
استفاده کنید،
کیسه
از نگه دارنده
ر
حداکت کیسه را
ط ررایح شده است تا
کنتل کنید.
از نگه دارنده کیسه استفاده کنید ،طرایح شده
حداکی کیسه را ی
ر
کنیل کنید.
است تا
آن را روی ر ی
زمی بگذارید و یا آن را در داخل درب
ی
آشیخانه نصب کنید .برای کمک به
کابینت به
بگیید.
مونتاژ ،با مدیریت اموال تماس ر

غذای
های از زباله های مواد ی
نمونه ی
پس مانده مواد غذایی پخته و خام

غذای در اهداف محیط
بازیافت زباله های مواد ی
قهوه و فیلتر قهوه ,برگ چای و کیسه
زیست میل ثبت شده است ،و جمع آوری در بیش
از  022شهرداری امروز انجام یم شود.
های چای
انسانها بیش ازمقدار مرصف یم کنند که طبیعت
قادر به تولید مثل ان هستند و حجم زباله ها به
گوشت ،سوسیس ،ماهی ،مرغ و
رسعت در حال افزایش است .از این رو ،ما باید تا
غذاهای دریایی
حد ممکن بازیافت کنیم این زباله ها را .یک کیسه
استخوان گوشت گوسفند ،ماهی،پوسته زباله معمویل سوئد حاوی تقریبا  02درصد زباله
غذای است که ان یک منبع است که ما
های مواد ی
میگو و خرچنگ
غذای،
استفاده خواهیم کرد .از زباله های مواد ی
بیوگاز و کود استخراج یم شوند.
میوه و سبزیجات باقیمانده ان
ماکارونی ،رشته فرنگی و برنج
تخم مرغ و پوسته تخم مرغ
کاغذ توالت و دستمال کاغذی سفره
گل و قطعات گیاهی نرم
نان ،بیسکویت ،کیک و نان
شکالت ،آب نبات ،چیپس ،پاپ کورن و
سایر تنقالت

نمونه های از زباله های قابل ر
احتاق
ی

های در آن
پاکت نامه و برگه ی
ی
کیسه های جاروبرق

کیسه ها

ی
هداشت و تامپون
پوشک بچه  ،نوارب

مهم است که فقط از کیسه های کاغذی که
غذای ارائه
توسط شهرداری برای زباله های مواد ی
یم شود استفاده شود .این به این دلیل است که
تاثی خواهد کرد .توجه داشته
روند در بیوگاز ر
باشید که کیسه های کاغذ فقط باید برای زباله
غذای استفاده شوند .زباله های قابل
های مواد ی
اشتعال باید قبال در کیسه های پالستییک  /کیسه
های زباله بسته بندی شوند و در ظروف ی
سی /
ی
سیاه /
خاکسیی برای زباله های قابل اشتعال
بگیند.
قرار ر

یس دی

ر
وقت پاکت ها تمام شده اند
اطالعات مربوط به مکان پاکت های جدید را از
گیید
مالک  /مالکیت مسکن شما یم ر

غذای را ما جدا
چرا زباله های مواد ی
یم کنیم ؟

اسنوس ،ته سیگار و آدامس
مداد /قلم
تاپ وپانسمان ها
لباس ها و کفش های کهنه

بیوگاز و کود

غذای ما به
برده یم Karlskogaزباله های مواد
شود و برریس یم شود در بخش بیوگاز  .ی ی
وقت بیوگاز
تصفیه شده است و به ی
معت یک وسیله نقلیه است
که بدون خالص دی اکسید کربن به جو یا اتمسفر ،و
بود.
سوخت فسییل ،آن را جایگزین خواهد ی
به جای ی
محصول باق مانده که در هنگام بازیافت بیوگاز باق
یم ماند ،کود نامیده یم شود .این یک بهبود دهنده
عایل برای خاک است که در مزارع ما به جای کود
استفاده یم شود.

ایا باید من هم انجام بدهم؟

شهرداری یم خواهد که همه به طور ممکن این جدا
غذای اغاز کنند  ،زیرا زباله
کردن زباله های مواد ی
غذای یک منبع است که باید مورد
های مواد ی
گید .عالوه بر این ،ارزان تر است در
استفاده قرار ر
مقایسه با جدا نکردن ان از همدیگر .در خانه های
گید
چند خانواده ،صاحبخانه است که تصمیم یم ر
که آیا خانه در این پروزه جداسازی زباله ها ررسکت
خی ،و در مورد شما تصمییم گرفته
خواهد کرد یا ر
شده است که "خانه" شما ررسکت خواهد کرد.

