شكرا لفرز النفايات الغذائية
الخاصة بك

هكذا نفعل في المطبخ
اسحب الكيس وش ّقها إلى األسفل بشكل
صحيح حتى تبقى ثابتة في قاعدة الكيس

امأل الكيس بحد أقصى  ٢/٣للسماح بإغالقه
بشكل صحيح

اترك فضالت الطعام ليتصفى جيدا قبل وضعها
في كيس ورقي لنفايات الطعام

وأخيرا وليس آخرا  -تذكر أن أفضل !
غذاء هو الطعام الذي يأكل
تهانينا وشكرا لمساعدتكم  /بلدية
فيليبستاد

مبنى سكني  /أنشطة

Filipstads kommun Teknik & Service
Kundservice för Renhållning, Vatten och avlopp
Hantverksgatan 22, kommunhuset
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لقد حان الوقت ويمكنك البدء يف الفرز اليوم
الحاوية
يوجد يف غرفة النفايات حاويات بنية لنفايات الطعام .يف األوعية
البنية
يمكن فقط إضافة أكياس ورقية بنية مع نفايات الطعام

بالستيك
الورف يف كيس
ال يجب وضع الكيس
ي
ي
يجب أن يتم إغالقها وإخراجها يف السفينة مع الفتح ألعىل.

أمثلة عل فضالت الطعام

لماذا فرز فضالت الطعام؟

وغثالمطبوخ
بقايا الطعام  ،المطبوخة ر

يتم تسجيل إعادة تدوير النفايات الغذائية يف ,
األهداف البيئية الوطن

القهوة وأوراق الشاي وأكياس الشاي
اللحوم والنقانق واألسماك والدجاج والمأكوالت
البحرية
عظام اللحم والسمك والروبيان ورسطان البحر

بقايا الفواكه والخضوات
المعكرونة والشعرية واألرز
البيض ر
وقش البيض

ويتم جمعها ف ر
أكث من  022بلدية اليوم.
ي
البش ر
يستهلك ر
أكث من الطبيعة قادرة عىل التكاثر
وحجم النفايات يزيد
ولذلك  ،يجب علينا استعادة

الغاز الحيوي

قاعدة االكياس

غث الملونة
المحارم ومناديل ر

استخدم القاعدة  ،فهو مصمم لتهوية الكيس كحد أقىص.

زهور ونباتات ناعمة

يتم نقل نفايات الطعام لدينا اىل منطقة كارلسكوكا
ومعالجتها هناك يف مصنع الغاز الحيوي

االكياس

الخث والبسكويت والكعك
ر

عندما يتم تنقيح الغاز الحيوي واستخدامه كوقود
للمركبات  ،فإنه ال يؤدي إىل إضافة صافية

الشوكوالته والحلوى والرقائق والفشار والوجبات
الخفيفة األخرى

لثان أكسيد الكربون إىل الغالف الجوي
ي

ر
لالحتاق
أمثلة عل النفايات القابلة

ينبغ أن تحلها الوقود األحفوري الذي يحل
الت
ي
ي
محله

من المهم استخدام األكياس الورقية المقدمة من البلدية
فقط من أجل نفايا الطعام .وذلك ألن العمليات يف مصنع
الغاز الحيوي ستعمل .الحظ أنه يجب استخدام األكياس
الورقية فقط يف نفايات الطعام .يجب تعبئة النفايات
القابلة لالشتعال يف كيس  /كيس نفايات
بالستيكية كما سبق تغليفها وتركها يف الحاويات الخضاء /
السوداء  /الرمادية

الثيدية
المغلفات واوراق ر
أكياس المكنسة كهربائية
حفاضات  ،المجلدات والمواد القطنية

تنته األكياس
عندما
ي

أقراص مدمج

سيتم الحصول عىل معلومات حول مكان العثور عىل
حقائب جديدة من مالك العقار

سنوس فلث السجائر والعلكة واالقالم
المالبس واألحذية القديمة
الت يصعب تنظيفها
المغلفات الكرتون ي
البالستيك الذي ال يعد عبوة

عل االنضمام؟
هل يجب ي
أكث عدد ممكن من الفرز  ،حيث أن
تريد البلدية ر
نفايات الطعام مورد يجب استخدامها
باإلضافة إىل ذلك  ،من األرخص المقارنة مع عدم
المبان  ،يكون مالك العقار هو الذي
الفرز .يف
ي
يقرر ما إذا كان السكان سيشارك يف الفرز

