
فرز نفايات الطعام
النسبة لكم الذين تعيشون يف شقة



يتم تحويل نفايات الطعام إىل غاز حيوي لتشغيل املركبات. أنتم

الذين تفرزون النفايات املنزلية تساعدون عىل جعل مجتمعنا أكرثإستدامة.

إليكم كيفية فرز نفايات الطعام

عند البدء يف فرز نفايات الطعام سوف يأتيك أكياس ورقية بنية اللون. إستعمل هذه األكياس 

فقط!  سيضمن مالك العقار وجود أكياس ورقية جديدة عند الحاجة – وسوف يعطيك 

معلومات عن مكان الحصول عىل هذه األكياس. ميكنك أيضا جلب األكياس من عدة أماكن 

مختلفة يف البلدية عىل سبيل املثال، يف مراكز إعادة التدوير أو محالت بيع املواد الغذائية. توجد 

es.avsm قامئة باألماكن التي ميكنك جلب هذه األكياس، لإلطالع عىل القامئة أنظر إىل

أستخدم دامئا حاملة األكياس التي حصلت عليها. ألنها تسمح بدوران الهواء حول الكيس وتجعله 

جافا وسليام. أترك النفايات املنزلية ترشح قليال قبل وضعها يف الكيس. 

عند إستعاملك الكيس لبضعة أيام أو أنه إمتلئ لغاية العالمة املحددةـ أغلقه جيدا قبل رميه يف 

الحاوية املخصصة لنفايات الطعام. نفايات الطعام التي جمعت يتم تحويلها إىل غاز حيوي. 

شكرا لكم عىل توفري مواردنا

يف حالة الفرز الخطأ؟

سوف يعرف مالك العقار أن عملية الفرز ال تعمل، عندها وبالتعاون معكم أنتم الذين 

تعيشون يف املبنى تعملون عىل ايجاد حل لذلك. قد يستغرق األمر بعض الوقت ولكن 

يف حالة أن الفرز الخطاء تجاوز مدة النصف سنة يتم عندها إزالة حاوية فرز النفايات 

املنزلية.  كام يفقد مالك العقار الخصم عىل سعر الكيلو الذي يحصل عليه من خالل 

الفرز الصحيح لنفايات الطعام. 



هذه هي النفايات املنزلية

الحلويات

الخرضاوات، الجذور والفاكه

الخبز      

البيض وقرش البيض

الوجبات الخفيفة

تفل وأكياس الشاي

نصائح وارشادات
أطوي حواف الكيس للخارج وأملس القاع قبل إدخاله يف الحاملة.	 

دع النفايات املنزلية ترشح قبل وضعها يف الكيس الورقي.	 

لجعل نفايات الطعام أكرث جفافا – أخلط معهم يف الكيس بعض أوراق الصحف، 	 

مناديل املطبخ الورقية أو كرتونات البيض.

قم بتبديل الكيس كل ثالثة أيام عىل األقل، ليك تتجنب الروائح وإهرتاء الكيس.	 

أغلق الكيس الورقي بشكل جيد! حتى ال يقع اي يشء يف الحاوية ويك ال يدخل 	 

الذباب إىل داخل الكيس.

االرز والدقيق واملعكرونة

تفل  وفلرت القهوة

قشور املحار البحرية       

العظام الصغرية )اللحوم، األسامك والطيور(

الزهور واألوراق

بقايا الطعام ) املطبوخ او الني(



متويل املطبوعات من قبل مرشوع معا عىل الدوام

بدعم من صندوق التنمية اإلقليمية يف اإلتحاد االوروبي

 إتصل بنا

خدمة الزبائن
020-120 25 00

kundservice@msva.se 

 
www.msva.se 


