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När olja och smör är varmt så flyter det. När det hamnar
i avloppet blir det kallt och stelnar.
Då bildas
klumpar
جریان دارند.
هنگایم که
somبوده و
هنگایم که روغن و کره داغ هستند ،به صورت مایع
در نهایت وارد لوله فاضالب یمشوند ،رسد یمشوند و به حالت جامد در یمآیندproppar igen avloppsledningarna..
ی
تودههای ایجاد شده موجب انسداد و گرفتیک لولههای فاضالب یمشوند.

?Hur gör man för att inte få fett i avloppet

دهیم؟Torka ur stekpannan eller
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medانجام
hushållspapperباید
جلوگتی از ورود چرب به لوله فاضالب چه کاری
برای
ر
این innan du diskar den. Pappret kan du
slänga
i
matavfallsر
ن
ن
آشتخانه خشک کنید.
شست ماهیتابه یا قابلمه آن را با دستمال
قبل از
کیسهpåsen eller i påsen för restavfall till
förbränning.
غذاب انداخته و یا داخل
دستمال را یمتوانید داخل کیسه ضایعات مواد ی
مربوط به بقیه زبالهها که قرار است سوزانده شود ،بیندازید.
Använd en miljötratt. I tratten kan du hälla:
از یک قیف ( ECOزیست محییط) استفاده کنید .یمتوانید موارد زیر را
• Stekfett som fått svalna
داخل این قیف بریزید:
• Frityrolja
• روغن رسخ ن
کردب که اجازه دادهاید خنک شود
• Olja från till exempel fetaost eller
• روغن رسخ ن
کردب
soltorkade tomater
پنت فتا یا
• روغن
غذاب مختلف از جمله ر
مربوط به مواد ی
ی
گوجهفرنیک خشک شده در آفتاب
När flaskan är full skruvar du av tratten och sätter
tillbaka korken. Sen kan du lämna flaskan till en återهنگایم که بطری پر شد ،قیف را باز کنید و درب بطری را ببندید.
vinningscentral. Då återvinns fettet och används
på nytt.
سپس یمتوانید آن را به ییک از مراکز بازیافت بتید .این چربها در
آنجا بازیافت شده و مورد استفاده مجدد قرار یم ر .
گتدMen du kan också slänga flaskan i påsen för restavfall
till
förbränning. Då blir den till fjärrvärme.
البته یمتوانید این بطری را داخل کیسه مربوط به زبالههای باقیمانده که قرار
است سوزانده شود ر ن
نت بیندازید .در اینصورت به گرمایش محیل تبدیل یمشود.

?Var finns miljötratten
Du kan hämta en tratt gratis på
närmaste återvinningscentral
eller kommunens kundcenter.
Vissa hyresvärdar, bostadsrättsf öreningar eller fastighetsägare kan också ha miljötrattar
att dela ut.

از کجا یمتوانم قیف ( ECOزیست محییط)
تهیه کنم؟
این قیف را یمتوانید به صورت رایگان از
نزدیکترین مرکز بازیافت و یا مرکز ر
مشتیان
شهرداری تهیه کنید.
همچنی ن
ن
برخ از صاحبخانهها ،انجمنهای
ن
تعاون مسکن و یا صاحبان امالک ن
نت ممکن
است قیف ( ECOزیست محییط) را جهت
توزی ع در اختیار داشته باشند.

