
 

  

 اآلن نحن نتحدث عن
!فضالت الطعام  

LJUNGBY  الیوم للبدء بالفرز بلدیة في  األسرة أفراد لجمیع    

الى تلك ذھبن ھكذا  



قیمةذات  نفایات الطعام الخاصة بك ھي   

األسر لجمیع الغذائیة النفایات بفرز  Ljungby بلدیة تقوم   

أنت الذي تعیش في بناء متعدد المنازل سستحصل على االكیاس في البدایة من المالك ،  اما ف 
أنت الذي تعیش في فیال أو بیت تابع للبلدیة فستحصل على االكیاس المخصصة للتخلص من 
النفایات من البلدیة نفسھا. تحتوي مادة البدایة على أكیاس خضراء وحمراء وحاویة لألكیاس 

 الخضراء

 أكل الطعام وإعادة تدویر الباقي

و نحن بحاجة إلى تقلیل ما نقوم بھ من  .الیوم  نقوم برمي ثلث المواد الغذائیة التي نشتریھا في 
البدایة یجب أن نعتني بالطعام عن طریق التخطیط بشكل أفضل ، .رمي المتبقي من الطعام ولكن 

بغض النظر عن مدى مھارتنا في حفظ الطعام ،  .وحفظ الطعام المتبقي واستخدامھ الحقا 
وأفضل شيء یمكننا القیام بھ مع ما تبقى ھو استخدامھ  ,سیكون ھناك دائًما بعض بقایا الطعام  

للغازوالغاز الحیوي
 یمكنك مساعدة البیئة

تغییر طفیف في الحیاة الیومیة  .اآلن سیكون من الممكن لك بذل جھد بسیط لمساعدة البیئة  
یعطي فائدة بیئیة كبیرة 

- انت ستقوم بفرز الطعام  -1

الغاز الحیويالى بقایا الطعام  تحول ھكذا

كیسكل تربط  -2
  ربطتین

   

توضع كل االكیاس 
الخضراء و الحمراء 
في الحاویة التي ھي 

 حارج المنزل

لكن ال تنسى ان تربظ 
 الربظنین  ! 

سیتعلم  العائلةمن في 
 اوال  

بطریقة  من السھل القیام بھ
 :صحیحة

.أخضرفي كیس  الطعامنفایات ال *  
.أحمرالنفایات المتبقیة في كیس   *   

  –/ االحمر  وضع الكیسین  * 
القمامة االخضر/ في نفس حاویة 

 القدیمة خارج المنزل.

- حاویة القمامة  -4
 جاھزة كالعادة

االكیاس جاھزة للفرز في -5
للقمامةالرئیسیة محطة ال  

من الموجودات في االكیاس الخضراء یتم -6
في تصنیع الغاز الحیوي واالسمدة الزراعیة 

 منشأة غازات حیویة خارجیة
ترمي االكیاس في حاویة القمامة -3

 الكبیر

 ھكذا نربط

  االكیاس لھا اربع قطع مثلثیة

البدءوالیة إلیك كیفیة   
، تحت عادة فیھ القمامة  تضعمكان للحاویة الجدیدة بجانب المكان الذي  تخصیص  -1     

.في مطبخك الحوض   
إذا كان لدیك حاویة أخرى تناسبھا بشكل او  الجدیدة. ضع كیًسا أخضر في الحاویة  -2 .   

غیر منطقي ، ى أفضل ، فھذا جید. الشيء األكثر أھمیة ھو أنھ لیس لدیھ غطاء ، ألنھ حتى لو بد
. طاءبغأكثر ستصدر رائحة فإن فضالت الطعام   

 3-  ثم وضع الكیس األحمر في الحاویة القدیمة التي كنت تستعملھا قدیم  .       

 
 إلیك كیفیة الفرز

فضالت كافة حمر. الكیس االخضر والنفایات المتبقیة في األكیس النفایات الطعام في  قم بوضع
في نفس  ھاكل من األكیاس الخضراء والحمراء ستلقی الموحودة في و الفضالت االخرىالطعام 

وضعت فقط  ان تكون قد، األھم من ذلك ،  ةالمعتاد ةالخارجیالحاویة المكان كالمعتاد ، في 
. فضالت الطعام في أكیاس خضراء ! 

 

 
 كیف أحصل على المزید من الحقائب؟

، یجب أن تقوم أنت ممن یعیشون في فیال أو في بیت تابع  االكیاسللحصول على مزید من 
. ثم تحصل على لفة الحاویة الخارجیة باللون الذي تحتاج إلیھ حول مقبض  كیسللبلدیة بربط 

علھا یجب ان تف. للحاویة  باللون المطلوب أعلى صندوق القمامة في التفریغ القادم االكیاسمن 
. في الوقت المناسب ! 

من خالل مالك العقار أو صاحب المالك.تحصل علیھا العائالت  متعدد بناءتعیش في  انت الذي  

في مركز   Bredemad  یمكنك  اكیاسإلعادة التدویر وفي المنزل البلدي ، توجد أیًضا
  .  في رسوم الجمع االكیاس. یتم تضمین الحصول علیھا

 

 

 
 

  

ربط عقدین حتى ال یسقط شيءاخذ اثنین في كل ید و  

 

یتم اس�������تخ�دام الغ�از  -7
 الحیوي لوقود المركبات

 

 لماذا یجب علي الفرز؟

یتم استخدام نفایات الطعام إلنتاج الغاز الحیوي واالسمدة الحیویة.  یستخدم الغاز الحیوي كوقود 
الحیوي أن یحل محل األسمدة في الزراعة. تطلب الحكومة من البلدیات  للمركبات ویمكن للسماد

لتدفئة المركزیة وتتحول جمع نفایات الطعام. یتم حرق أكیاس النفایات الحمراء في محطة ا
. للحرارة والكھرباء. إنھا عملیة دوریة مستمرة مفیدة للبیئة والمستقبل  

 مزید من المعلومات متاحة في

www.ljungby.se/matavfall 

 

 

  عقدة مزدوجةمع دائما اكیاس 

 في سلة المھمالت فضالت تضع أي نفایات ال
من  ھذا یمكن أن . دون اغالق الكیس

جودة فرز ونفایات الطعام ، مما یجعل 
 مالتخلص من النفایات أكثر تكلفة بالنسبة لك
ناول عقدتین  وادائًما كیًسا وأربط وااستخدم .

. دائًما  

 

 

 

؟لماذا األكیاس البالستیكیة  

األكیاس مصنوعة من البالستیك المعاد 
في  المراتالعدید من  استخدمه الذي رتدوی

نحن ال نضیف  .الماضي كمنتجات مختلفة
باإلضافة إلى ذلك ، ال  !أي بالستیك جدید

یمكن استخدام سلة مھمالت جدیدة مع أقسام 
بسھولة  تلفالكیس البالستیكي ال ی .مختلفة

ا في االستخدامأمر مفید لن ، وھو  
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 مالحظة! ھذا ال ینبغي أن یرمى في أي من االكیاس:

   إلى الصیدلیة. ھایتم تسلیماألدویة المتبقیة 
   في مركز إعادة تدویر  القاسیة/ یتم ترك النفایات الخطرة والنفایات والنفایات

Bredemad  تقع على مشارف)Ljungby.( 
  جلزجاوا لبالستیكوا دنلمعاا من اهیروتد دةعاإ یمكن لتيا تلتغلیفاا جمیع 

 دةعاإ تمحطا منأي  في متاحة نتكو ما دةعا تیارلبطاوا لصحفوا نلكرتووا
 www.ftiab.com على ھادجوو نمكا جع، را یرولتدا

 

  في الكیس األخضر ھضعھذا ما ست

 ھذا ما ستضعھ في الكیس األحمر

  

 

 لماذا یجب علي الفرز؟
یتم استخدام نفایات الطعام إلنتاج 

  .ةالحیوی االسمدةالغاز الحیوي و
یستخدم الغاز الحیوي كوقود 

الحیوي أن  لسمادللمركبات ویمكن ل
یحل محل األسمدة في الزراعة. 

تطلب الحكومة من البلدیات جمع 
نفایات الطعام. یتم حرق أكیاس 

النفایات الحمراء في محطة التدفئة 
حرارة لل تتحولالمركزیة و

ة یدورعملیة والكھرباء. إنھا 
قبلمستمرة مفیدة للبیئة والمست  

 مزید من المعلومات متاحة في
www.ljungby.se/matavfall. 

 

االطعمة ا كافة بقایا  العظام و القشور         

 بقایا اكیاس الشاي و القھوة بقایا الخضار و الفواكة

 حفاضات ، المجلدات والمواد القطنیة اعقاب السجائر والسنوس والعلكة 

رمل القط والبراز من الحیوانات 
  ةوسالالت الحیوانات األلیف

المنتجات البالستیكیة التي ال 
النباتات والزھور  احواض یتم تغلیفھا

 االتربھ الناتخة عنھا.و

 

او الحمام . مطبخال، منادیل ومناشف الورقیة منادیل ال،   الرسائل أظرف  

ھل تفكر في أي نفایات ال 
یتم تضمینھا من بین األمثلة 

إلى تذھب /لدینا   

Ljungby.se/matavfall 

 

 فقط الخضر
 یجب استخدام الحقائب من بلدیة

 Ljungby .لنفایات الطعام
ولكن یمكنك استخدام أكیاس 

أخرى من المتجر ، بغض النظر 
عن اللون ، بدالً من اللون 

 األحمر إلى النفایات المتبقیة

 -األھم من ذلك كلھ 
رمي أي شيء ولكن 
النفایات الغذائیة في 

  أكیاس خضراء


