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دليل فرز النفايات

الكيس األخرض 



مرحًبا!
هل تعلم بأن جزًءا كبريًا مام نقوم برميه هو بقايا طعام؟ قد تكون مثاًًل هذه البقايا بقايا 

من الطعام الذي قمت بطهيه أو طعام أصبح قدميًا أو طعام تم تركه يف األطباق.

سنقوم مع بداية عام 2023 بإدخال نظام »الكيس األخرض« إىل Kinda. من خاًلل نظام 

الكيس األخرض سيتم االهتامم ببقايا الطعام التي تقوم برميها بحيث سيتم تحويلها إىل 

غاز حيوي وسامد حيوي. اليشء الوحيد الذي عليك فعله هو وضع بقايا الطعام لديك يف 

الكيس األخرض وأن تقوم بعد ذلك بإلقائه يف حاوية النفايات االعتيادية، ثم سنتوىل نحن 

الباقي.

هذا عبارة عن دليل لفرز النفايات وهو يتعلق بالكيس األخرض، حيث يقدم لك هذا 

الدليل املعلومات املتعلقة مبا هي األشياء التي عليك رميها يف الكيس األخرض. 

بكل بساطة 

تنمية مستدامة!



 1. قم بإلقاء بقايا الطعام لديك يف الكيس األخرض.

2. عندما يصبح الكيس ممتلًئا قم بربطه مرتني ومن ثم 

قم بإلقائه يف حاوية النفايات االعتيادية مع أكياس القاممة 

 األخرى.

3. ستقوم شاحنة النفايات بتفريغ حاوية النفايات 

وبتحميل أكياس النفايات إىل مكب الفرز الضويئ )مكب 

 خاص( يف لينشوبينغ.

4. سيتم بعد ذلك فرز األكياس الخرضاء عىل حدا بطريقة 

تلقائية مبساعدة كامريات موجودة يف املكان. توجد هناك 

تسع محطات للكامريات تقوم بتمييز لون األكياس األخرض 

وتفرز هذه األكياس عىل حدا. األكياس األخرى التي تحتوي 

عىل فضاًلت متبقية تنتقل عىل رشيط نقل خاص إىل مركز 

إعادة التدوير املدعو  Gärstadverket يف لينشوبينغ 

بحيث يتم هناك حرق هذه الفضاًلت إلنتاج تدفئة 

مناطقية )مصدر للتدفئة عن بعد( وتربيد مناطقي )مصدر 

للتربيد عن بعد( وكهرباء. هكذا وبهذه الطريقة نكون قد 

 استفدنا من الفضاًلت املتبقية.

5. بقايا الطعام يف األكياس الخرضاء يتم تحويلها إىل غاز 

حيوي وسامد حيوي يف منشأة الغاز الحيوي الخاصة 

 .Tekniska verkens biogasanläggning املدعوة

بالنسبة للكيس األخرض فيتم فصله عن بقايا الطعام 

 ويستخدم يف إنتاج التدفئة والكهرباء. 

6. يستخدم الغاز الحيوي كبديل عن الوقود يف تشغيل 

الحافاًلت والسيارات. يحل السامد الحيوي محل األسمدة 

الصناعية ويستخدم يف الزراعة كسامد غني بالعنارص 

الغذائية. بهذه الطريقة يتم االستفادة من العنارص الغذائية 

املوجودة يف بقايا الطعام لنقوم بزراعة أغذية جديدة.

كيفية سري العملية - 
تحويل بقايا طعامك إىل غاز حيوي وغاز طبيعي
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األشياء التي ال ميكنك رميها يف الكيس األخرض!

األشياء التي ميكنك رميها يف الكيس األخرض!

الخرضوات والفواكه

النواة املتبقية والقشور والبذور باإلضافة إىل 

الخرضوات والفواكه التي أصبحت قدمية 

وغري صالحة لألكل.

بقايا الطعام

املطهّوة والنيئة

العظام والقشور

عظام اللحم والسمك

والبقايا من وراء تنظيف 

السمك والقشور من

املأكوالت البحرية والبيض.

املواد الدهنية

الزبدة واملرجرين والزيت واملواد 

الدهنية األخرى املستخدمة يف الطعام. 

القهوة والشاي

القهوة والشاي، الفلرت

ماًلحظة! عندما يصبح الكيس األخرض ممتلًئا قم بربطه مرتني ومن ثم قم بإلقائه يف حاوية النفايات االعتيادية.

األدوية

يجب عليك إرجاع

األدوية القدمية

إىل الصيدلية.

التبغ

أعقاب السجائر و"السنوس" 

)النشوق املصنوع من التبغ 

املسحوق(.

املناديل الورقية والورق

الورق واملناديل الورقية

واألقمشة وحفاظات األطفال 

والفوط الصحية النسائية

والسدادات القطنية النسائية.

النباتات

نباتات األُصص املنزلية والرتاب

والبقايا من حديقة املنزل.

ماًلحظة! يجب إلقاء الصحف والعبوات والكرتون والباًلستيك والزجاج واملعادن واملواد الكيميائية 

وغري ذلك يف مكب نفايات آخر إلعادة التدوير.

عندما تبدأ األكياس الخرضاء بالنفاذ قم بربط كيس 

أخرض عىل غطاء حاوية النفايات لديك حتى تقوم 

شاحنة النفايات برتك لّفة من أكياس جديدة لك. إذا 

كنت تعيش باإليجار فستقوم الرشكة بإباًلغك عن املكان 

الذي ميكنك جلب أكياس جديدة منه.


