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لمزيد من الترتيب
نحن نعيد تنظيم عملية جمع النفايات، ويعني هذا بالنسبة لك ضرورة فرز مخلفات الطعام 
والمخلفات المتبقية في صناديق منفصلة. ُتستبدل األكياس البالستيكية السوداء بأكياس 

أخرى مصنوعة من الورق القابل إلعادة التدوير. بالنسبة للنفايات المتبقية، يمكنك استخدام 
أي كيس، وال يكون لون الكيس مهًما. 

الجديد؟  التجميع  نظام  تطبيق  أسباب  ما 
يعتمد نظام التجميع لدينا على األكياس السوداء والبيضاء التي تم فرزها في Sobacken. ونعمل حالًيا على 
تطوير عملية التجميع لزيادة معدل الفرز. عندما نقوم بإعادة التدوير، يمكن توفير كميات كبيرة من المواد الخام 
والطاقة مقارنة باستخدام المواد الخام الجديدة. ونعمل حالًيا على إلغاء األكياس البالستيكية واستخدام كيس 

ورقي لمخلفات الطعام. تتحول مخلفات الطعام إلى غاز حيوي وسماد حيوي، والتحول إلى األكياس الورقية ال 
يقلل من استخدام األكياس البالستيكية فحسب، بل يحسن أيًضا جودة األسمدة الحيوية. يمكن وضع النفايات 
المتبقية التي يتم تحويلها إلى تدفئة وكهرباء في كيس قابل إلعادة االستخدام أو كيس نفايات. نحن ال نوفر 

أكياًسا للنفايات المتبقية، ويمكنك شراؤها بنفسك.

التفريغ  معلومات 
ذات  شاحنة  خالل  من  إما  منفصلة.  بالنفايات  االحتفاظ  يتم  بك،  الخاصة  الحاويات  نفرغ  عندما 

منفصل  بشكل  النفايات  تفريغ  يتم  ثم  رافعة  بشاحنة  مختلفتين  جولتين  في  أو  منفصلة  مقصورات 
حيوي. وغاز  وكهرباء  تدفئة  إلى  لتحويلها 

فضالت الطعام
يتم فرز مخلفات الطعام في األكياس الورقية، على 

سبيل المثال بقايا الفاكهة والخضروات والشاي 
 والقهوة وبقايا تنظيف اللحوم واألسماك والمحار

وفضالت الطعام األخرى.

 هل كنت تعلم هذا؟ يتم تحويل مخلفات الطعام إلى غاز حيوي 
وسماد حيوي.

 إرشادات! 
ُيسكب زيت القلي والكميات 
الكبيرة من زيت الطهي في 

زجاجات من الفلين ويترك
في مركز إعادة التدوير.

النفايات المتبقية
النفايات التي ال يمكن إعادة تدويرها، مثل األظرف 

وأعواد تنظيف األذن واألحذية التالفة والحفاضات 
وفضالت القطط وأتربة القدر والمناديل المبللة، ُتصنف 

على أنها نفايات متبقية.

هل كنت تعلم هذا؟ يتم فرم النفايات وتحويلها إلى تدفئة وتبريد مركزي 
وكهرباء ألجزاء كبيرة من بوراس.

 إرشادات! 
يمكن وضع النفايات 

المتبقية في أي كيس 
معاد تدويره.
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 األكياس المصنوعة من الورق القابل 
إلعادة التدوير

استخدم حامل كيس التهوية المزود، فهو يقوم بتهوية الكيس ويبقيه أكثر جفافًا.  	 

ال تضع حامل األكياس في سلة قمامة عادية أو تضع كيًسا بالستيكًيا في الخارج. تسبب   	 
الحاويات الضيقة مشاكل الرائحة ألن الرطوبة محاصرة بالداخل وقد يتلف الكيس الورقي.

ال تتردد في وضع بعض الجرائد أو جزء من كرتونة البيض أو المناشف الورقية المستخدمة في القاع.	 

اخلط المناشف الورقية أو المناديل الورقية المستعملة.	 

اترك مخلفات الطعام المبللة تجف قبل وضعها في كيس فضالت الطعام.	 

جفف قشر الفواكه والخضروات . 	 

ال تمأل الكيس فوق الخط المنقط. 	 

قم بتغيير الكيس بعد يومين إلى ثالثة أيام حتى لو لم يكن ممتلًئا.	 

أغلق كيس فضالت الطعام بشكل صحيح. 	 

احمل الحامل معك إلى األطباق.	 

إرشادات خاصة باألكياس الورقية

ُتستبدل األكياس البالستيكية السوداء بأكياس أخرى مصنوعة من الورق القابل 
إلعادة التدوير. عليك بفرز النفايات كما كنت تفعل من قبل. ُتوضع قطع الفاكهة 

والخضروات، والشاي والقهوة، وباقايا اللحوم واألسماك والمحار ومخلفات 
الطعام األخرى في األكياس الورقية. استخدم حامل التهوية المزود. فهو يقلل 

من الرائحة  وبحافظ على الكيس أكثر جفاًفا. 


