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السكن املستدام عمليا

أن الشقة التي تستأجرها هي شقة سكن ذو منفعة عامة ،ميلكها جميع مواطني
بلدية سندسفال .إن إستئجار شقة يعني أنه لك الحق يف إستخدام الشقة ولكن
عليك أيضا مسؤولية العناية بها .لذلك ،فإنه من املهم أن تهتم بشقتك ليك
تتجنب األرضار ذات التكاليف الباهظة.
تتعرض الشقة لإلهرتاء الطبيعي بسبب السكن فيها ولكن اإلهرتاء الغري طبيعي
يتحمل تكاليفه املستأجر بنفسه عند إنتقاله من الشقة .لذلك يتم إجراء فحص
ملعاينة الشقة عند اإلنتقال من وإىل الشقة.
إذا كانت لديك أسئلة يرجي اإلتصال مبكتب اإلبالغ عن األعطال.

أمثلة عىل األشياء التي قد يكون عليك واجب التعويض عنها
•إذا كان من الرضوري تنظيف الشقة بسبب التدخني يف داخلها.
•أرضار بسبب املياه تكون أنت املتسبب بها.
•تغيري قفل الباب يف حالة فقدانك للمفتاح.
•األرضار يف الشبابيك واألبواب.

ينص عقد اإليجار والقانون أنه عىل املتسأجر مسؤولية رعاية الشقة ومقتنياتها.

أمثلة عىل األشياء التي من املتوقع أن تقوم بها أنت كمستأحر.
•
•
•
•

اإلجراءات البسيطة يف الشقة ،مثل تثبيت الرباغي املحلولة أو ما يشابه ذلك.
إستبدال مصابيح اإلنارة.
رعاية وتنظيف الرشفة ،الفناء الخارجي ،منطقة وقوف السيارات أو املدخل الخاص اذا كان لديك هذا.
تغيري املصهر  /الفيوز.

ا
مل
ط
ب
خ

ما عليك القيام به
•
•
•
•
•

قم بإذابة الثلج عن املجمدة مرة يف السنة.
قم بتنظيف مروحة املطبخ من حني إىل أخر بطريقة منتظمة.
نظف املطبخ ليك تتجنب الحرشات الضارة.
إستعمل مواد للجيل تحمل عالمة صديقة للبيئة.
إمسح الدهون من األوعية مبناديل املطبخ الورقية قبل أن تغسلهم.

ال تفعل هذا األمر

•
•
•
•
•
•

صب الدهون يف مجرى الرصف الصحي (البالوعة).
رمي بقايا الطعام يف مجرى الرصف الصحي (البالوعة).
غسل األطباق تحت املاء الجارية.
تجمع النفايات داخل الشقة.
ترك باب الفرن مفتوحا عند تشغيل الفرن.
رمي بقايا القهوة يف مجرى الرصف الصحي (البالوعة).

املطبخ
طريقة رمي الدهون

تتجمد الدهون عندما تربد .مام يعني أنه عندما تصب الدهون يف مجرى الرصف
الصحي (البالوعة) فإنها ستتجمد يف إنبوب الرصف الصحي .ميكن أن يتكون
إنسداد مام قد يؤدي يف نهاية املطاف إىل فيضانه.

ما عليك القيام به:

ثبت قمع لصب السوائل عىل قنينة بالستيكية ومن ثم قم بصب الدهون املربدة
من بقايا الطهي داخل القنينة .عندما متتىلء القنينة قم بإزالة قمع صب الدهون

وأغلقها بالسدادة وأرمي القنينة يف حاوية النفايات املنزلية القابلة لإلشتعال.

تنظيف مروحة املطبخ

مروحة املطبخ هي جزء من نظام التهوئة يف الشقة .يلتصق بالفلرت كل من
الدهون والغبار ،عندها ال تعمل التهوئة بشكل صحيح .الفلرت املتسخ يف مروحة
املطبخ قد يكون قابالً لإلشتعال أيضا.

ما عليك القيام به:

قم بنزع الشبك عن طريق الضغط بإستمرار عىل الزرين إىل الداخل وأسحب
الشبك إىل األسفل.

أزل الفلرت عن طريق الضغط عىل الكبستني إىل األسفل .قم بغسل الفلرت بصابون
غسل األطباق واملاء الساخن.
أعد تركيب الفلرت والحاملة إىل الشبك .ومن ثم قم بإعادة تركيب الشبك ،إبدأ
بالرتكيب من الحافة الخلفية أوال ،ومن ثم قم بالضغط عىل الحافة األمامية.

املطبخ
إذابة الثلج من املجمدة

عندما تكون املجمدة مليئة بالثلج فإنها تستهلك املزيد من الكهرباء .لذلك ،من
الجيد إذابة الثلج عن املجمدة مرة واحدة يف السنة عىل األقل .عالوة عىل توفري
املال عندما تستهلك كهرباء أقل فإن الطعام يكون أفضل .قد تكون فكرة جيدة
أن نقوم بإذابة الثلج من املجمدة يف فصل الشتاء ،عندها ميكن أن يبقى الطعام
مجمد يف الهواء الطلق يف هذه األثناء.
أنظر اىل املجمدة من حني إىل اخر حتى ال تتدفق املياه إىل األرض.

ما عليك القيام به

قم بإزلة الطعام من املجمدة .أطفيء املجمدة وأترك باب املجمدة مفتوحا.

دع الجارور األخري يف املجمدة داخلها ليك تتجمع به املياه املذابه .ضع منشفة
عىل األرض أمام املجمدة .دع الثلج يذوب ويقع من تلقاء نفسه .ال تحاول سحق
أو إستعامل الة حادة ليك تبعد فيها الثلج ،ممكن أن يؤدي هذا األمر إىل كرس
املجمدة.
تأكد من أن املجمدة ناشفة متاما قبل البدء بتشغيلها من جديد .ضع املواد
الغذائية يف املجمدة بعد أن تكون قد وصلت درجة حرارة املجمدة إىل الحرارة
الصحيحة.

غ
ر
ف
ة
ا
ل
حامم

ما عليك القيام به
•
•
•
•

أغلق الصنبور  /حنفية املاء أثناء تفريش األسنان.
إنتضح  /خذ دوش ملدة قصرية بدال من اإلستحامم أو اإلنتضاح الطويل  /الدوش قرتة طويلة..
إستخدم ستارة الحامم ليك تبقى املاء داخل املنضحة  /الدوش.
ضع سلة للمهمالت داخل الحامم ليك ترمي فيها النفيات حتى ال ترميها يف مجري الرصف الصحي.

ال تفعل هذا األمر

•
•
•
•
•

تركيب املنضحة اليدوية  /الدوش اليدوي.
حفر ثقوبا يف جدران الحامم ،مام قد يؤدي اىل أرضار الرطوبة.
ترش املاء يف جميع أنحاء الحامم كطريقة للتنظيف.
رمي يف املرحاض غري البول ،الرباز ومناديل الحامم الورقية.
إستعمل مواد لفتح اإلنسدادات يف أنبوب الرصف الصحي مثل الصودا الكاوية .Kaustiksoda

الحامم
خاتم  /قفل املاء ومرصف املياه االريض (البالوعة)

إذا كانت املاء تتدفق ببطء من حوض غسيل اليدين أو املنضحة  /الدوش ،فإن
هذا األمر يعود إىل الشعر ،بقايا الصابون واألوساخ التي تكون عالقة وتشكل
اإلنسداد .هذا األمر يعيق تدفق املياه بعيدا.

ما عليك القيام به بأماكن التغسيل

قم بتغطية فتحة ترصيف املاء باصبع الباهم أو برشيط الصق .أضغط بسالكة
الحوض فوق فتحة الرصف الصحي .إمىلء نصف حوض غسيل اليدين باملاء ومن
ثم قم بالضغط عىل سالكة الحوض إىل األعىل ومن ثم إىل األسفل .أذا مل تساعدك
سالكة الحوض ،أو أذا مل يكن لديك سالكة للحوض ،جرب أن تنظف خاتم  /قفل
املياه تحت حوض غسيل اليدين.
ضع وعاء تحت حوض غسيل اليدين ملنع سقوط املياء املتسخة عىل األرض .قم
بفك الجزء السفيل من خاتم  /قفل املاء باليد .ال تستعمل أيه أدوات ،إلنها قد
تتسبب بكرس خاتم  /قفل املياه.
قم بعد ذلك بإعادة تركيب القاعدة بدقة .تأكد من أن رشيط مانع الترسب
موجود يف مكانه ومن ثم تأكد من عدم ترسب املاء .إذا مل تتدفق املاء بالرغم من
هذا اإلجراء ،يرجى اإلتصال مبكتب اإلبالغ عن األعطال.

ما عليك القيام به يف املنضحة  /الدوش

أرفع املصفاية ،تجد تحتها خاتم  /قفل املياه .أرفع خاتم  /قفل املياه إىل األعىل
ونظف كل الشعر واألشياء األخرى العالقة بداخله .ومن ثم أعد تركيب خاتم /
قفل املياه إىل مكانه واضغط عليه بشدة وإحكام.
إذا كان لديك نوع أخر من أنواع مرصف املياه األريض (البالوعة) قد ال يكون من
املمكن تنظيفه بهذه الطريقة .يرجى اإلتصال مبكتب اإلبالغ عن األعطال للمزيد
من املعلومات.

أرمي فقط البول ،الرباز ومناديل الحامم الورقية يف املرحاض.

كل أنواع النفايات األخرى يجب رميها يف القاممة .رمي االوساخ يف املرحاض ليس فقط مشكلة يف الرصف الصحي ،بل
ميكن أن يؤدي أيضا إىل فيضان شقتك وشقة جريانك إذا علقت األوساخ يف أنابيب الرصف.

الحامم
تجنب أرضار املياه

الحامم هو املكان األكرث شيوعا الذي يحصل فيه أرضار الرطوبة والعفن .العفن
هو خطر عىل الصحة وإصالح أرضار الرطوبة يكلف الكثري من املال .لذلك ،من
املهم أن نحاول تجنب أرضار الرطوبة واملياه.
السبب الشائع ألرضار املياه هو التنظيف الغري سليم للحامم.
• ال تحدث ثقوب يف الجدران إلنها تتلف مانع الترسب وتؤدي إىل وصول 		
الرطوبة إىل الجدران مام يتشكل العفن.
• ال ترش كامل جدران الحامم باملياه بإستخدام مرشة املنضحة  /مرشة الدوش.
إستعمل بدال من ذلك مساحة األرض الطويلة أو الكاشطة.
• يف حال وصول املياه إىل األرض خارج الحامم ،إستعمل كاشطة األرض ليك تسري
املياه إىل إنبوب الرصف الصحي ( البالوعة) أو إمسحها مبنشفة.

قم بتوفري املياه

يف العديد من الشقق التابعة إىل ”ميت هم”  Mitthemيتلقى املتسأجر فاتورة بتكاليف
كل من الطاقة واملال.
املياه التي إستخدمها .من خالل الحد من إستهالك املياه ميكنك توفري ٌ

•
•
•
•
•

خذ دوش قصري بدالً من اإلستحامم الطويل.
أغلق املاء أثناء تفريش األسنان.
أغسل األطباق واملالبس عندما تكون اآللة مألنة.
إستعمل وعاء للغسيل إذا كنت تجيل يدويا.
بلغ عن الصنوبر  /الحنفية أو املرحاض إذا كانو يقطرون املاء ،يرجي اإلتصال مبكتب اإلبالغ عن األعطال.

الحامم
إغالق املياه

إذا حصل ترسب للمياه يف الشقة وتحتاج غىل إغالق املياه ،لديك إمكانية القيام
بهذا األمر من غرفة الحامم.

ما عليك القيام به

للمستأجرين الذين لديهم كريس املرحاض معلق بالحائط يوجد فتحة يف الجدار
فوق كريس املرحاض .ثابته مع مغناطيس .داخل الفتحة يوجد صاممان أزرق
وأحمر ميكنك إغالق املياه من خاللهم .ومن ثم يرجي اإلتصال مبكتب اإلبالغ عن
األعطال.
إذا كان كريس املرحاض مثبت عىل األرض ،عندها ال ميكنك بنفسك القيام بإغالق
املياه يف الشقة ،لذا ،عليك اإلتصال مبكتب اإلبالغ عن األعطال مبارشة عند بدء
ترسب املياء يف الشقة.

توصيالت املياه

بصفتك مستأجر ال يسمح لك إجراء أي من توصيالت املاء الخاصة بك .مثال تركيب منضحة يديوية  /دوش
يدوي يف حوض غسل اليدين .الرتكيب الخاطئ للمنضحة اليدوية  /الدوش اليدوي هو سبب رئييس لألرضار
التي تحدث بسبب املياه .إذا كانت لديك أسئلة يرجي اإلتصال مبكتب اإلبالغ عن األعطال.

ا
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ة

ما عليك القيام به
•
•
•
•

أطفئ األنوار عند مغادرتك للغرفة.
قم بإذابة الثلج عن املجمدة مرة يف السنة ليك تقلل من إستهالك الكهرباء.
دع املكان أمام جهاز التدفية خاليا من األثاث ليك تنترش الحرارة.
قم بالتهوئة الرسيعة بدالً من ترك النوافذ مفتوحة.

ال تفعل هذا األمر

•
•
•
•
•

إذا كانت األشياء بدون قابس كهربايئ ،فال تقم بتوصيلهم بنفسك.
ال يسمح لك بسحب توصيالت كهرباء خاصة بك ،مثال عدة مآخذ كهربائية ( فيش للتزود بالكهرباء).
ال يسمح لك بتصليح مصهر األمان الكهربايئ  /الفيوز التالف بنفسك .إلن هذا األمر غري آمن.
ال يسمح بتمديد سلك قطع وصل (سلك كهربايئ ذو قوابس من الطرفني لتطويل رشيط اخر) 			
للحصول عىل الكهرباء يف الخارج أو عىل الرشفة.
ال تحرش األسالك والكابالت بني األبواب والنوافذ.

•

الكهرباء والتدفئة
إستبدال مصاهر األمان  /الفيوزات

تحتوي خزانه مصاهر األمان الكهربائية عىل مصاهر األمان  /الفيوزات التي
تحمي من التحمل الزائد .إذا كنت تشغل العديد من األجهزة الكهربائية يف نفس
الوقت ميكن عندها أن إحدى أو عدد من مصاهر األمان  /فيوزات تتوقف عن
العمل وينقطع التيار الكهربايئ.

ما عليك القيام به

إبحث عن النقطة امللونه يف طرف مصهر األمان  /الفيوز .إذا كانت النقطة امللونه
قد إنفصلت عن مصهر األمان  /الفيوز فهذا يعني أن مصهر األمان  /الفيوز تالف.
إستبدل مصهر األمان  /الفيوز التالف مبصهر أمان  /فيوز جديد بحيث يكون
له نفس اللون مثل اللون املوجود يف أسفل اللوحة التي تحمل مصاهر األمان
 /الفيوزات .ال تحاول أبدا تصليح مصهر األمان  /الفيوز – قد يتسبب ذلك يف
الحريق!
تحتوي بعض الشقق عىل مصاهر أمان  /فيوزات اتوماتيكية .عندما تعرث عىل
املسبب للحموله الزائدة وتصححه ،قم بإعادة ضبط زر مصهر األمان  /الفيوز
الذي سقط برفعه اىل األعىل.

إذا مل لديك قابس كهربايئ

بصفتك مستأجر يسمح لك فقط بتوصيل األشياء التي ميكن توصيلها بقابس كهربايئ .ال يسمح بالقيام بالتوصيالت األخري
إال من قبل كهربائيني مرصح لهم بذلك .إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بالتوصيالت الكهربائية يرجي اإلتصال مبكتب اإلبالغ
عن األعطال

الكهرباء والتدفئة
قاطع الترسيب األريض

يوجد يف العديد من الشقق قاطع للترسيب األريض .هو يكتشف إذا كان هناك
خطأ ما يف نظام الطاقة الكهربائية ،عندها يقطع التيار الكهربايئ عن منزلك
لحاميته.

ما عليك القيام به

قم بتشغيل قاطع الترسيب األريض مرة أخرى .إذا توقف عن العمل مرة اخرى،
إسحب الجهاز الذي أوصلته أخريا من الكهرباء إذا كنت تعرف أيا منهم ومن ثم
قم بتشغيل قاطع الترسيب األريض من جديد.
إذا مل تكن تعرف أية من األجهزة التي تم توصيلها أخريا ،قم بفك /إغالق جميع
مصاهر األمان  /الفيوزات ومن ثم قم بتشغيل قاطع الترسيب األريض .أعد
تركيب /رفع مصاهر األمان  /الفيوزات واحدا تلو األخر اىل أن يتوقف قاطع
الترسيب األريض عن العمل مرة اخرى ،عندها تعرف بأن الجهاز الذي يتسبب
بالعطل هو موصول عىل مصهر األمان  /الفيوز هذا .إفعل األمر نفسه مع جميع
االجهزة املوصولة عىل مصهر األمان  /الفيوز هذا .عندما يتوقف قاطع الترسيب
األريض عن العمل تعرف حينها أية من االجهزة هو املتسبب بهذا األمر.
إذا مل يعمل قاطع الترسيب األريض رغم أنك قمت بفك جميع مصاهر األمان /
الفيوزات يرجي اإلتصال مبكتب اإلبالغ عن األعطال.

ملاذا ينفصل قاطع الترسيب األريض؟

السبب األكرث شيوعا لتوقف قاطع الترسيب األريض عن العمل هو أن احدى األجهزة الكهربائية المستها الرطوبة.
لذلك يكون واحد من هذه األجهزة هو السبب.
•
•
•
•
•

غالية املاء الكهربائية.
جهاز صنع القهوة الكهربايئ.
املكواة.
شاحن الهاتف الجوال.
األجهزة املتصلة بالقابس الكهربايئ عىل الرشفة.

الكهرباء والتدفئة
التدفئة

يجب أن تكون درجة حرارة الشقق التابعة لـ ”ميت هم”  Mitthemكحد
أدين  20درجة مئوية يف وسط الغرفة.
عندما يشعر الرتموستات (منظم درجة الحرارة اتوماتيكيا) أن درجة الحرارة
يف الغرفة قد وصلت إىل  12درجة مئوية  ،يتم إغالق تدفق املياه عرب جهاز
التدفئة .يربد جهاز التدفئة بصورة مؤقته وهذا هو السبب يجعلكم تشعرون
بأن جهاز التدفئة بارد عندما تكون درجة الحرارة الخارجية تحت الصفر.

أذا كنت تشعر بالربد ،قم بالعمل التايل:

• ال ميكن للحرارة أن تنترش يف الغرفة إذا كنت تضع قطع األثاث الكبرية
أو الستائر الطويلة أمام جهاز التدفئة .يجب أن تكون هناك مساحة 40
سم مساحة خالية عىل األقل أمام جهاز التدفئة ليك يعمل بشكل صحيح.

		
		

• تأكد من رشيط مانع الترسب حول النوافذ وأبواب الرشفات إذا كان تالفاً 		
أو مفقودا ً .وإال فإن الحرارة ستترسب منه .تحقق من رشيط مانع الترسب		
وقم باإلتصال مبكتب اإلبالغ عن األعطال إذا كان رشيط مانع الترسب تالف
أو مفقود.
• ال تغلق أجهزة التهوئة يف الشقة .لقد تم بناء املنازل املعدة للتأجري بطريقة
تجعل الحصول عىل دوران فعال للهواء .إذا أغلقت أجهزة التهوئة أو سدت
فسيوقف دوران الهواء عن العمل بطريقة فعالة.

جهاز التدفئة بارد؟

ليس من املؤكد أن جميع اجهزة التدفئة قد تكون ساخنة .يف بعض األحيان ال يلزم أكرث من جهاز تدفئة واحد ليك تكون درجة
حرارة الغرفة  20درجة مئوية .لذلك ،فإنه من املهم أن تتحقق من درجة الحرارة يف منتصف الغرفة.
ليس دامئا يكون كامل جهاز التدفئة ساخن .إذا كان ساخن من األعىل ،هذا يعني بأن كل شيئ عىل ما يرام .عىل عكس ذلك إذا
كان جهاز التدفئة ساخن من األسفل أو يصدر أصوات مثل تدفق املياه يف داخله؟ عندها قد يحتاج جهاز التدفئة اىل التهوئة.
اتصل مبكتب األبالغ عن األعطال.
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ما عليك القيام به
•
•
•
•

ال تشرتي أشياء ال تحتاجها .إلنها ستكون نفايات يف النهاية.
أحتفظ ببقايا الطعام وجهز منهم وجبة لتناولها يف مركز العمل.
ال تشرتي منتجات ذات العلب الغري الرضورية.
أشرتي املستعمل بدال من الجديد .هذه الطريقة تحد من كمية النفايات.

ال تفعل هذا األمر

•
•
•
•
•
•

رمي النفايات عىل األرض.
أن تأخذ معك إىل املنزل األشياء التي رماها األخرين.
وضع النفايات يف األماكن املشرتكة مثل مدخل الدرج.
رمي بقايا الذبائح يف غرفة النفايات.
رمي األدوية يف القاممة ،بل يجب تسليمهم إىل الصيدلية.
رمي األكياس البالستيكية يف نفس حاوية نفايات فضالت الطعام.

النفايات
فرز فضالت الطعام

إذا كانت توجد حاوية بنية اللون لنفايات الطعام يف املكان الذي ترمي فيه
النفايات فعليك فرز بقايا الطعام .يتم تجميع نفايات بقايا الطعام لتحويلها إىل
الغاز الحيوي لتشغيل املركبات.

ما عليك القيام به

قم برمي نفايات بقايا الطعام يف كيس ورقي بني مخصص لتجميع نفايات بقايا
الطعام .عندما تكون مستعدا لرمي الكيس ،ضعه يف الحاوية البنية .ميكن لك
أن ترميه بعد عدة أيام أو عندما ميتلئ الكيس لغاية الخط املتقطع .إذا ملئت
الكيس أكرث ذلك فيكون من الصعب إغالقه.
ليك يعمل الكيس عىل النحو املطلوب يجب وضع الكيس الورقي داخل الحاملة
املخصصة له .إذا مل يكن لديك حاملة للكيس يف املنزل ،يرجى اإلتصال مبكتب
اإلبالغ عن األعطال.
من املهم أن ال تضع النفايات األخرى يف الحاوية البنية مثل البالستيك ،املعدن
والزجاج.

هذه هي نفايات بقايا الطعام
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بقايا الطعام (النيئة أو املطبوخة)
الخبز.
الخرضاوات ،الجذور والفواكه.
بقايا القهوة وفلرت القهوة ،بقايا الشاي وأكياس الشاي.
األرز ،الطحني واملعكرونة.
البيض وقشور البيض.
القشور من الحيوانات البحرية القرشية.
العظام الصغرية من اللحوم ،السمك والطيور.
الزهور وأوراقها ( لكن ليس الرتبة).

النفايات
Matavfall
Färgat glas
Färgat glas

Metallförpackningar
Metal packaging

Pappersförpackninga
Paper packages

Pappersförpackningar
Light bulbs
Paper packages

Plastförpackningar

Färgat glas

Plastic packaging

Coloured glass

Tidningar & reklam

Ofärgat glas

Newspapers & advertisments

Clear glass

الفرز بالحاويات وإعادة التدوير

يوجد يف كل غرفة نفايات أو بيت البيئة عدد من الحاويات الزرقاء .هذه
الحاويات مخصصة لفرز العلب القابلة لإلحرتاق بحيث ميكن إعادة تدويرها
لتصبح أشياء جديدة وبهذه الطريقة نخفف من إستغالل موارد األرض.

القيام به
reklamما&عليك
Tidningar

ال ينبغي أن ترمي العلب كنفايات قابلة لألحرتاق ،بل تفرز إلعادة تدويرها .إذا
إشرتيت األشياء التي تحتوي عىل العنارص التالية :مثل قنينة الكاتشاب أو عبوة
من املرىب ،فإن هذه تعد علب.

Newspapers & advertisments

ترمى العلب والصحف يف الحاويات الزرقاء حسب نوع املادة التي تتكون منها.
هناك ستة أنواع من الفرز.
• العلب الورقية.
• العلب البالستيكية.
• العلب املعدنية.
• علب الزجاج امللون.
• علب الزجاج الغري ملون.
• الصحف.
األشياء التي ليست علب ،ومل يتم رشائها ألجل محتواها ،ليس لها مكان يف
الحاويات الزرقاء .بل هي نفايات منزليه قابلة للحرق ويتم رميها يف الحاويات
الخرضاء أو الحاويات العميقة للنفايات املنزلية القابلة لإلحرتاق.

Coloured glass

باإلضافة إىل الحاويات الزرقاء يوجد أيضا حاويات للبطاريات ،مصادر اإلضاءة
واألجهزة األلكرتونية الصغرية ،يجب فرزها أيضا وعدم وضعها مع النفايات
القابلة لإلحرتاق.

النفايات الضخمة

النفايات الضخمة هي األشياء الكبرية مثل األثاث ،الدراجات الهوائية وأجهزة التلفزيون .ال يجب وضع النفايات
الضخمة يف غرفة تجميع النفايات ،بل يجب أخذها إىل إحدى مراكز إعادة التدوير التابعة للبلدية .يوجد يف بعض
عقاراتنا غرفة للنفايات الضخمة.

النفايات
النفايات الخطرة

Färgat glas

إذا كان النفايات التي تريد رميها لها صوت ،مضيئة أو تتحرك ،فإنها تحتوي
عىل اإللكرتونيك .مام يجعلها من النفايات الخطرة وال يجب رميها يف القاممة
بل يجب إيداعها إىل إعادة التدوير .هناك نقص يف بعض املعادن التي تستخدم
لتصنيع اإللكرتونيات لذلك ،من املهم فرزها بحيث ميكن إعادة تدويرها.

Ljuskällor
Metal packaging

ما عليك القيام به

Light bulbs

إذا كان يوجد حاوية لألجهزة اإللكرتونية الصغرية ،البطاريات ومصادر الضوء يف
غرفة النفايات عندكم ،ميكنك إيداعها هناك .إذا كانت لديك إمكانية الوصول إىل
غرفة النفايات الضخمة ميكنك إيداع أألجهزة اإللكرتونية االكرب حجام مثل أجهزة
التلفزيون هناك .إذا مل يكن لديك إمكانية الوصول إىل هكذا أماكن ميكنك إيداع
اإللكرتونيات ،مصادر الضوء والبطارايات يف مركز إعادة التدوير .ميكنك أيضا
إيداع البطاريات يف بعض متاجر املواد الغذائية.

Småelektronik
Small electronic devices

Batteries

Batterier
Small electronic devices

Batteries

ا ملواد الكيميائية

إذا كنت تريد رمي مادة كيميائية ،مثل الطالء ،زيت املصباح ،فإنها نفايات خطرة .وتعترب أيضا األشياء كطالء األظافر وسرباي
الشعر نفايات خطرة .املواد الكيميائية التي ترمي يف املكان الخطاء تشكل خطرا كبريا مثل الحريق يف شاحنة نقل النفايات أو
غرفة النفايات الضخمة .لذلك ،قم بإيداع موادك الكيميائية يف إحدى مراكز إعادة التدوير الثالثة املأهولة يف بلدية سندسفال.
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ما عليك القيام به

• إخرت مساحيق الغسيل املصنفة صديقة للبيئة.
• إستعمل فقط الكمية الرضورية من مسحوق الغسيل.
• ال تستخدم مطريات الغسيل ،فهي ليست جيدة للبيئة وال للمالبس.
•أترك غرفة الغسل يف حالة جيدة للشخص الذي سيقوم بالغسيل من بعدك.
• قم بإزالة الوبر من فلرت مجففة الغسيل.

ا تفعل هذا األمر

• ملئ الغسالة باملاء .بل هي متالء نفسها بنفسها.
• إستعامل غرفة غسيل املالبس ألمور آخرى بخالف غسل املالبس.
• غسل حامالت الصدر بالغسالة بدون وضعها يف الكيس املخصص للغسيل.

غرفة غسيل املالبس
الغسيل يف غرفة الغسيل

جميع الغساالت متأل باملاء بنفسها والبعض منهم يقوم بتقدير كمية مسحوق
الغسيل بنفسها .من املهم عىل الجميع أن يحافظوا عىل أوقاتهم وعدم الغسيل يف
املواعيد املحجوزة لشخص اخر.

ما عليك القيام به

عندما تكون الغسالة مآلنة باملالبس يستخدم حوايل  70مل من مسحوق الغسيل
للغسلة .إن صب املزيد من مسحوق الغسيل ال يجعل من غسيلك أنظف ،بل قد
يعني أنه قد يبقى مسحوق الغسيل عالقا عىل املالبس.

من الشائع إستعامل مطري الغسيل ولكن يف الواقع هو منتج غري رضوري .كن
حريصا عند إستعاملك له .تجنب إستخدام املواد الكيميائية التي يف الواقع ال
تحتاجها.
لتوفري املوارد ،من الجيد ملء الغسالة ولكن من املهم أيضا عدم ملء الغسالة
أكرث من الالزم .ألن ذلك قد يتسبب بكرسها .من املهم أيضا إستخدام كيس
غسيل املالبس عند غسل املالبس التي تحتوي عىل محاور حديدية ،اشياء
معقوفة قاسية أو أزرار مثل حامالت الصدر.

كيفية ترك غرفة غسيل املالبس يف حالة جيدة.
•
•
•
•
•

إحرتم مواعيد الغسيل من خالل أن تنهي وقت غسيلك عىل املوعد املحدد.
قم بإزالة الوبر من فلرت مجففة الغسيل.
نظف خزانه التنشيف.
أكنس وأمسح األرض مبمسحة مببلة.
نشف الغسالة وجرن الغسيل.

عامة

ما عليك القيام به
•
•
•
•
•

تحقق من جهاز إنذار الحريق بشكل دوري.
إذا كنت تشك بوجود الحرشات الضارة قم باإلبالغ عن هذا األمر مبارشة.
كن حريصاً عىل الجدران واألرضيات يف الشقة.
عندما تكون يف الخارج حافط عىل أن يكون الحيوان األليف مربوط بسلسلة.
قم بالتقاط املخلفات التي يرتكها حيوانك األليف بعد إكامل إحتياجاته.

ال تفعل هذا األمر

•
•
•
•

وضع األشياء عىل الدرج ألنها تسبب خطر الحريق..
إستعامل الكلور ،فإنه مرض بالبيئة.
التدخن بالقرب من املدخل أو األماكن املشرتكة األخرى.
يف املباين املصنفة خالية من التدخني ال يسمح بالتدخني يف جميع أرجاء املبنى.

عامة
التنظيف

مبا أن األرضيات يف الشقة مختلفة ،يجب أن تنظف بطرق مختلفة .بعض األمكان
أكرث حساسية من غريها ،وليك نتجنب األرضار ،من املهم أن يتم التنظيف بطريقة
صحيحة.

ما عليك القيام به

األرضيات الخشبية حساسة عىل املاء ،لذلك ،يجب تنظيفها بشكل دوري باملكنسة
الكهربائية ملنع األوساخ من اإللتصاق .إذا كنت رغم ذلك بحاجة إىل تنظيف
األرضيات الخشبية ،إستخدم اقل قدر ممكن من املاء عىل قطعة قامش .يجب
أن تكون رطبة فقط ،وليست مبللة .إذا كنت بحاجة إىل إستخدام املنظفات
فعليك إستخدام ” ”Såpaأي سائل التنظيف املصنوع من زيت الصنوبر .تأكد
دامئا من تجفيف األرض من املاء.

منتجات التنظيف
S

T

E
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كلام قل إستخدام املواد الكيميائية يف املنزل،
يكون ذلك أفضل .إذا كنت ترغب يف إستخدام
املواد الكيميائية للتنظيف فمن الجيد إختيار
املنتجات التي تحمل عالمة
صديق للبيئة ،األوزة او  .Eu Ecolabelالعالمات هذه تعني أن
املنتوج قد تم تكييفه مع البيئة.

الكلور

الكلور هو يسء ألنه يحتوى عىل هيبوكلوريت الصوديوم
 .natriumhypokloritإنه يقتل البكترييا ،مام يبدو وكأنه جيد ،ولكن هذا
يعني أنه يقتل البكترييا الحميدة التي تقوم بتنقية مياهنا.
يوجد العديد من منتجات التنظيف التي هي جيدة للبيئة ولكنها تنظف أيضا .إخرت منتج
للتنظيف يحمل عالمة صديق للبيئة وكن إقتصاديا عند إستعامله.

عامة
السالمة من الحريق

لسالمة الجميع ،يوجد يف كل شقة جهاز إنذار الحريق .إذا بدأ جهاز إنذار الحريق
لديك يصفر صفرة واحدة ومن ثم يصمت لبعض الوقت قبل ان يبدأ بالصفري مرة
أخرى ،هذا يعني أن بطارية جهاز إنذار الحريق قد بدأت بالنفاذ .أما أن تقوم
بتبديل البطارية بنفسك أو عليك اإلتصال مبكتب اإلبالغ عن األعطال وعندها
يأيت مضيف الحي ” ”kvartersvärdويغري البطارية .تحتوي بعض الشقق عىل
جهاز إنذار الحريق مزود ببطارية مدمجة.
ميكنك إختبار جهاز إنذار الحريق لديك من خالل الضغط املطول عىل زر
اإلختبار ،إذا كان مضخم الصوت والبطارية يعملون عندها سيبدأ الجهاز بالصفري.

ما عليك القيام به

فك جهاز إنذار الحريق من مكانه عن طريق برمه بإتجاه اليمني .قم بإزالة
البطارية املوجودة يف خلف جهاز إنذار الحريق وبدل البطارية ببطارية جديدة.
عندما تضع البطارية الجديدة يف جهاز إنذار الحريق ،تأكد من أن النتوئات
دخلت بالشكل الصحيح يف مكانها .قم بربم الجهاز بإتجاه اليسار لغاية أن تثبت
مرة ثانية .قم بإجراء إختباره إذا كان يعمل.

طرق تجنب الحريق
•
•
•
•
•
•
•

راقب عندما يكون الشمع مضاء.
ال تشغل األجهزة الكهربائية عندما ال تكون يف املنزل .
تأكد من أنك قمت بإيقاف الطباخ قبل مغادرتك للمنزل.
قم بتنظيف مروحة املطبخ.
ال تضع األغراض عىل الدرج.
ال تشحن الهاتف املحمول يف الليل.
أفصل الشاحن من الكهرباء عندما ال تستعمله.

عامة
الحرشات الضارة

تنترش الرصاصري وبق الفراش بسهولة وبالتايل من املهم عىل الجميع العمل معا
إلبادتهم .أتصل فورا مبكتب اإلبالغ عن األعطال إذا كنت تشك بوجود الحرشات
الضارة يف بيتك.
مكافحة الحرشات الضارة يف بيتك ال تكلفك شيئا.
تجذب الحرشات الضارة نفسها نحو الطعام لذلك ،أن الطريقة الجيدة لتجنب
هذا األمر هو التأكد من تنظيف املنزل وعدم وجود أي من بقايا الطعام
مكشوفاً.

بلغ عن الحرشات الضارة مبارشة

إذا كانت توجد يف بيتك حرشات ضارة ،فمن املهم اإلتصال فورا مبكتب اإلبالغ عن األعطال عىل رقم
الهاتف 060-13 95 00 .

من اإلتحاد األورويب يتعاون فيه “ميت سفاري فاتنت و اففال”

 MittSverige Vatten & avfallو “ميت هم”Mitthem

أجل مستقبل أكرث إستدامة.

من

من خالل مدرسة اإلستدامة املتعددة اللغا نريد تعزيز اإلندماج
واإللهام إلختيار البيئة الجيدة يف حياتنا اليومية .الهدف من ذلك هو
تقليل كميات النفايات وإستخدام املياه والطاقة يف بعض العناوين
املختارة يف منظقة “نكستا”  Nackstaو “شونسباري” .Skönsberg
هناك هدف مهم اخر وهو تطوير منوذج للتدريب واإلرشاف والذي
ميكن إستخدامه لإلندماج والحياة العملية.

تم متويل املطبوعات من قبل مرشوع ”نستدام معا”

Hållbara tillsammans

بدعم من صندوق التنمية اإلقليمية يف اإلتحاد االورويب.

