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طبقه بندی بیشتر
ما در حال سازماندهی دوباره ی سیستم جمع آوری ضایعات هستیم و این برای شما بدان 

معناست که ضایعات غذا و پسماند بایستی در سطل های جداگانه دسته بندی شوند. کیف 
پالستیکی مشکی با کیفی که از کاغذ تجدید شدنی درست شده جایگزین می شود. شما 

می توانید از هر کیفی برای ضایعات پسماند استفاده کنید، دیگر رنگ مهم نیست. 

چرا یک سیستم جمع آوری جدید؟ 
 Sobacken سیستم جمع آوری ما بر اساس کیف های سفید و سیاه ساخته شده اند که پیش از این در سوباکن
دسته بندی می شدند. ما هم اکنون در حال ایجاد یک سیستم جمع آوری هستیم تا میزان مرتب سازی افزایش 

یابد. وقتی بازیافت می کنیم، در مقایسه با استفاده از مواد خام جدید مقادیر زیادی از مواد خام و انرژی ذخیره 
می شود. ما هم اکنون کیف های پالستیکی را حذف می کنیم و یک کیف کاغذی برای ضایعات غذا بکار برده 

می شود. ضایعات غذا تبدیل به بیوگاز و کود بیولوژیک شده، استفاده از کیف های کاغذی نه تنها استفاده 
از کیف های پالستیکی را کاهش می دهد، بلکه همچنین کیفیت کود بیولوژیک را بهبود می بخشد. ضایعات 

پسماند که به گرما و برق منطقه تبدیل می شوند را می توان در یک کیف قابل استفاده ی مجدد یا کیف ضایعات 
قرار داد. ما کیف برای ضایعات پسماند ارائه نمی کنیم، شما باید خودتان اینها را فراهم کنید.

 اطالعات در مورد خالی کردن 
وقتی سطل های شما را خالی می کنیم، ضایعات جداگانه نگهداری می شوند. اگر از یک بارکش با قسمتهای 
مجزا یا در دو مجموعه ی متفاوت با یک جرثقیل استفاده می کنید و ضایعات آن هنگام بصورت جداگانه تخلیه 

می شوند تا به گرما، برق و بیوگاز تبدیل گردند.

ضایعات غذا
ضایعات غذا بایستی در یک کیف کاغذی جا داده 

شود، بعنوان مثال ته مانده های میوه و سبزیجات، 
دانه های چای و قهوه، گوشت قرمز، ماهی و داخل 

پوسته ی حلزون و سایر ضایعات غذا.

 آیا می دانستید که ضایعات غذا به بیوگاز و کود بیولوژیک 
تبدیل می شود.

 نکته ها! 
روغن مخصوص سرخ کردن و مقادیر 
بیشتری از روغن مخصوص پخت و پز 
داخل یک محفظه ی سربسته با یک 

چوب پنبه ریخته شده در مرکز بازیافت 
گذاشته می شوند.

ضایعات پسماند
ضایعاتی که قابل بازیافت نیستند، مثل پاکت های نامه، 

پنبه، کفش های شکسته، بشقابها، آشغال گربه، خاک 
کشت و دستمال های مرطوب بعنوان ضایعات پسماند 

بخش بندی می شوند.

آیا می دانستید که ضایعات خرد شده، به گرما، سرما و برق منطقه برای 
بخش های بزرگی از بوراس Borås تبدیل می شوند.

 نکته!  
 ضایعات پسماند 

می تواند در هر کیف 
بازیافت شده قرار داده 

شود. 
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کیف ساخته شده از کاغذ قابل تجدید

از نگهدارنده ی کیف تهویه کننده استفاده کنید، این وسیله کیف را در معرض هوا قرار داده، آنرا خشک تر نگاه 	 
می دارد.  

نگهدارنده ی کیف را در یک سطل اشغال معمولی نگذاشته، یا در اینصورت یک کیف پالستیکی را در خارج آن 	 
قرار دهید. محفظه های محفوظ از هوا مشکالت بویایی ایجاد می کنند به این خاطر که رطوبت در داخل مانده 

و اینگونه کیف کاغذی پاره می شود.

 می توانید تکه ای روزنامه، بخشی از یک کارتن تخم مرغ یا حوله های کاغذی استف	 
اده شده در پایین آن بگذارید.

رول ها یا دستمال های آشپزخانه ی استفاده شده را ترکیب کنید.	 

 به ضایعات غذا اجازه دهید تا خشک شوند پیش از آنکه آنرا در کیف ضایعات 	 
غذا بگذارید.

میوه ها و سبزیجات را خشک پوست بگیرید. 	 

هرگز کیف را باالتر از خط نقطه چین ُپر نکنید. 	 

پس از دو یا سه روز کیف را عوض کنید حتی اگر ُپر نباشد.	 

بدرستی کیف ضایعات غذا را ببندید. 	 

نگهدارنده را با خود خارج کرده، داخل محفظه ببرید.	 

نکاتی برای کیف کاغذی

کیف پالستیکی مشکی با کیفی ساخته شده از کاغذ قابل تجدید جایگزین شده 
است. باید ضایعات خود را مثل قبل دسته بندی کنید. ته مانده های میوه و 

سبزیجات، دانه های چای و قهوه، گوشت قرمز، ماهی و درون پوسته ی حلزون 
و سایر ضایعات غذا بایستی در کیف کاغذی گذاشته شوند. از نگهدارنده ی کیف 
تهویه کننده ی فراهم آمده استفاده کنید. این بو را کاهش داده، کیفی خشک تر 

ارائه می دهد.


