
Macluumaad muhiim ah oo loogu talogalay 

guri kasta! 

 

Hadda waxaad billaabaysaa inaad xalliso qashinka cuntada ka qashinka kale ee 

guriga. Qashinka cuntada waxaa aad u riday bac brown aad ka heli karto milkiilaha. 

Marka aad tuur qashinkaaga aad saaray bacda brown in markabka brown iyo qashinka 

caadiga ah ee bin cagaaran. 

 

Dalka Iswiidan warshadeyno waxyaabaha badan. Paper, caagagga, birta, wargeyska iyo 

dhalooyinka soo tuuray qashinka guriga, laakiin tagay uncleaned xarunta dib u ah. Weydii 

qofka guriga leh haddii aad halkaas oo si aad u ogaato xarunta kuugu dhow dib u 

warshadaynta. Qashinka korontada iyo in uu leeyahay batari isku tidcan ama harsan rug 

laga hago, Borabo. Waxaa, waxaad bixi doontaa Qalabka heerkulka cabira ee qashinka aad 

u halis ah, rinjiga, qase, waxyaabaha la isku qurxiyo, bateriga iyo nalalka / nalalka tamarta 

lagu badbaadiyo. Qashin aad u balaadhan ka tagay weelal kala duwan oo ku saabsan 

Borabo. 

 

In bin cagaaran sameeyo aad iska tuur aad guban qashinka guriga oo aan baakada. Waxay 

gubay oo koronto iyo kulaylka jeestay. Waxaa aad u rogrogmadaan karaa bin cagaaran 

yahay tusaale ahaan qalabka nadaafadda, alaabta nadiifinta guryaha, baakadaha-dheg, 

dharkiisu wax jeexjeexan iyo kabaha, baqshadaha, cajalad iyo cajalad video, bisadda, 

haashka sigaarka iyo buuriga, bacyaal in aadan pack ah. 

 

In bin cagaaran, waa in aad ku darto sida ugu macquulsan, waxa ka hadhay oo marka aad 

soocaa oo keliya! 

 

In markabka brown, ku dar aad soo hara, qolofka iwm Oo intay jeesteen ayay noolaha iyo 

shidaalka baabuurta iyo nafaqooyinka dib ugu beeraha. In bacda brown in aad markaas 

waxaad ku dartaa in bin maariinka ah, waxaad ku dari kartaa miro iyo qudaar qolofka, 

kafeega, shaaha, drumstick, lafaha hilib, ee kalluunka iyo badda, qolofka ukunta iyo 

hadhaaga kibis, xaanshida lagu tirtirto iyo waraaqda lagu tirtirto. 

 

Qashinka cuntada noqdo noolaha 

 

Energy iyo luminayey in bacaha bin 

By ururinta qashinka cuntada oo u celi noolaha in aan bixino baabuurta la shidaalka 

bay'adda u fiican. Isla mar ahaantaa, waxaan si beeraha keeni kara nafaqada qashinka 

cuntada. 

 

Bacda qashinka cuntada 

Isticmaal haysta iyo bacaha warqad aad heshay. Waxaa loo qorsheeyay in ay bixiyaan hawo 

fiican. Fur bacda warqadda, waxay ku fidi ee ugu hooseysa, laab hoos geesaha kuna rid 

haystaha bacda. 

 

 



Si tan loo sameeyo: 

Ha ku shubeyso qashin cuntada waaskada ka hor intaadan dhex bacda warqadda. 

 

Bacda si ay ugu badnaan ¾ buuxi, si adag u xidh aad ku wareejisaa karaa ilaa. 

 

Bacda on shelf yar ee markabka brown. Ha bacda qashinka cuntada si ay u qalalaan on 

shelf inta aadan gashan galay markabka. Taas macnaheedu waa in bac aan la xalin weel ee 

jiilaalka iyo siiyaan nadaafadda ka wanaagsan xagaaga. 

 

Xusuusnow! 

Waxaa wanaagsan in la beddelo bacda ugu yaraan maalin kasta saddexaad ama ka badan 

inta badan in ay ka fogaadaan ur iyo in biririf bacda. Haysta inay xilkii nadiif ah biyo saabuun 

leh ama dhaqda. 

 

Isticmaal qalabka aad by Hylte. Bacaha Holder iyo waraaqaha waxa loo qorsheeyay in ay 

bixiyaan hawo iyo oxygen ku filan si looga fogaado ur iyo Diqsiga. Bacaha Paper loo 

sameeyay in ay sii qashinka cuntada. Ha isticmaalin bacaha kale. 

 

Fiiro Ma aan ciidda, saqaf ama laamaha bacda warqadda. 

 

Qashinka cuntada = 

Haraaga raashinka, qolofka miro iyo qudaar, khasharka bunka iyo shaaha, drumstick, lafaha 

hilib, ee kalluunka iyo badda, qolofka ukunta iyo hadhaaga kibis, xaanshida lagu tirtirto iyo 

waraaqda lagu tirtirto. 

 

Waad ku mahadsan tahay caawinta noo daryeelka qaadan of 

our deegaanka! 

 

 

  



Viktig information till alla hushåll!  

Nu ska ni börja sortera ut matavfall från övriga hushållssopor. Matavfallet lägger ni i de bruna 

påsarna ni får av er hyresvärd. När ni slänger ert skräp lägger ni den bruna påsen i det bruna kärlet 

och era vanliga sopor i den gröna tunnan. 

I Sverige återvinner vi mycket förpackningar. Papper, plast, metall, tidningar och glas slängs inte i 

hushållssoporna utan lämnas rengjorda på en återvinningscentral. Fråga din hyresvärd om vart du 

hittar din närmaste återvinningscentral. Elavfall som har sladd eller batteri lämnas på den 

bemannade återvinningscentralen Borabo. Där lämnar du också farligt avfall som termometrar, 

färgrester, lösningsmedel, smink, batterier och lågenergilampor/lysrör. Grovsopor lämnas i olika 

containrar på Borabo.  

I det gröna kärlet slänger du dina brännbara hushållssopor som inte är förpackningar. De förbränns 

och blir till värme och el. Det du kan slänga i det gröna kärlet är tex toalettartiklar, städartiklar, 

kladdiga förpackningar, trasiga kläder och skor, kuvert, kassett och videoband, kattsand, 

cigarettfimpar och snus, plast som inte är en förpackning. 

I det gröna kärlet ska du lägga så lite som möjligt, endast det som blivit över när du sorterat! 

I det bruna kärlet lägger du dina matrester, skal mm. De blir till biogas och fordonsbränsle och 

näringsämnen återförs till jordbruket. I den bruna påsen som du sedan lägger i den bruna tunnan kan 

du lägga frukt och grönsaksskal, kaffesump, tepåsar, kycklingben, köttben, fisk och skaldjursrens, 

äggskal och brödrester, hushållspapper och pappersservetter. 

 

Matavfall blir biogas 

 

Energi och växtkraft i soppåsen 

Genom att samla in matavfallet och göra det till biogas av det förser vi fordon med ett 

miljövänligt bränsle. Samtidigt kan vi återföra matavfallets näringsämnen till jordbruket. 

 

Matavfallspåsen 

Använd den hållare och de papperspåsar du fått. De är anpassade för att ge god ventilation. 

Vik ut papperspåsen, platta till den i botten, vik ner kanterna och placera den i påshållaren. 

 

Gör så här: 

Låt matavfallet rinna av i slasken innan du lägger det i papperspåsen. 

 

Fyll påsen till max ¾, så att du kan rulla ihop den ordentligt. 

 

Lägg papperspåsen på den lilla hyllan i det bruna kärlet. Låt påsen med matavfall torka på 

hyllan innan du lägger ner den i kärlet. Det gör att påsen inte fast i kärlet på vintern och ger 

en bättre hygien på sommaren. 

 

Att tänka på! 

Det är bra att byta påsen minst var tredje dag eller oftare för att undvika dålig lukt och att 



påsen går sönder. Påshållaren rengör du med vatten och diskmedel eller i diskmaskinen. 

 

Använd den utrustning som du har fått av Hylte kommun. Hållaren och papperspåsarna är 

anpassade för att ge god ventilation och syresättning för att undvika lukt och flugor. 

Papperspåsarna är gjorda för att förvara matavfall. Använd inte några andra påsar. 

 

Obs! Lägg inte jord, kvistar eller grenar i papperspåsen. 

 

Matavfall = 

Matrester, frukt- och grönsaksskal, kaffesump och tepåsar, kycklingben, köttben, fisk och 

skaldjursrens, äggskal och brödrester, hushållspapper och pappersservetter. 

Tack för att du hjälper oss ta hand om vår miljö! 

 

 

 


