
Inget  fet t  i avloppet

När olja och smör är varmt så flyter det. När det hamnar 

i avloppet blir det kallt och stelnar. Då bildas klumpar som 

proppar igen avloppsledningarna.

Hur gör man för att inte få fett i avloppet? 
Torka ur stekpannan eller kastrullen med hushållspapper 

innan du diskar den. Pappret kan du slänga i matavfalls- 

påsen eller i påsen för restavfall till förbränning.

Använd en miljötratt. I  tratten kan du hälla:

•  Stekfett som fått svalna

•  Frityrolja

•  Olja från ti ll exempel fetaost eller  

soltorkade tomater

När flaskan är full skruvar du av tratten och sätter  

tillbaka korken. Sen kan du lämna f laskan till en åter- 

vinningscentral. Då återvinns fettet och används på nytt.

Men du kan också slänga flaskan i påsen för restavfall till 

förbränning. Då blir den till fjärrvärme.

Var finns miljötratten? 

Du kan hämta en tratt gratis på 

närmaste återvinningscentral 

eller kommunens kundcenter.

Vissa hyresvärdar, bostadsrätts- 

f öreningar eller fastighets- 

ägare kan också ha miljötrattar 

att dela ut.

Stopp i avloppet är både tråkigt och kan kosta pengar. En av de största  

orsakerna till stopp i avloppet är fett som hälls ner i diskhon.

ኣብቲ ናይ ረሳሕ ማይ መወገዲ ግሪስ የለን 
እቲ ናይ ረሳሕ ማይ መወገዲ ምዕባስ ኣሰልቻውን ገንዘብ ዘውጽእን እዩ። እቲ ናይ ረሳሕ ማይ 
መወእዲ ክዕበስ ካብ ዝገብርዎ ዓበይቲ ምኽንያታት እቲ ሓደ ናይ ምግቢ ዘይቲን ናብቲ ሲንክ 
ግሪስ ምድፋእን እዩ። 

ዘይትን ጠስሚን ክውዕዩ ከለዉ፣ ይውሕዙ። ናብቲ ናይ ረሳሕ ማይ መወገዲ ክፈሱ 

ከለዉ ድማ፣ ይዝሕሉ እሞ ይደርቁ። እኩብ ይፈጥሩ እሞ ነቲ ናይ ረሳሕ ማይ 

መድፍኢ ቱቦ ይዓብስዎ። 

ሓደ ሰብ ግሪስ ናብ መድፍኢ ረሳሕ ማዩ ንከይኣቱ ብኸመይ 
ይከላኸል? 
ነቲ ዝጠበስኩምሉ ባዴላ ወይ ብረት ድስቲ ቅድሚ ምሕጻብኩም ጽረግዎ። ነቲ 

ዝጸረግኩምሉ ሶፍቲ ናብ ናይ ምግቢ ጎሕፍ መድፍኢ ክትደፍእዎ ትኽእሉ ወይ 

ሓዊ ንክቃጸል ኣብ ናይ ደረቅ ጎሓፋት ትደፍእዎ። 

ናይ ECO (ስነ ምህዳር) መጽፈፊ። ናብቲ መጽፈፊ ክትደፍእዎ ትኽእሉ ነገራት: 

• ክዝሕል ዝተገበረ መጥበሲ ስብሒ 

• መጥበሲ ዘይቲ 

• ዘይቲ፣ ንኣብነት፣ ካብ ፌታ ፎርማጀ ወይ ብጸሓይ ናይ ዝደረቁ ኮሚደረታት 

ዝተረኸበ 

እቲ ጠርሙስ ሙሉእ እንተኾይኑ፣ ነቲ መጽፈፊ ፈቲሕኩም ነቲ መኽደኑ 

ቀይርዎ። ናብ ናይ ደጊምካ ኣብ ጥቅሚ ዝውዕሉ ማእኸል ክትወስድዎ 

ትኽእሉ። እቲ ግሪስ ድሕሪኡ ዳግም ኣብ ጥቅሚ ክውዕል ብምግባር 

ይጥቀሙሉ። 

እንተኾነ ግን ነቲ ጠርሙስ እውን ሓዊ ንክቃጸል ኣብ ናይ ደረቅ ጎሓፍ 

ምድርባይ ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪኡ ናብ ናይ ዲስትሪክት መውዐይ 

ይቅየር። 

 

 

 

 

Tigrinja 

ናይ ECO (ስነ ምህዳር) መጽፈፊ ኣበይ 

ክረክብ ይኽእል? 

ኣብ ጥቃኹም ኣብ ዝርከብ ናይ ደኢምካ ኣብ 

ጥቅሚ ምውዓል ማእኸል ወይ ኣብ ናይ ቤት 

ማዘአጃ ዓማዊል ማእኸል ብናጻ ክትወስዱ 

ትኽእሉ። 

ሓደ ሓደ መካረይቲ፣ ተሓባበርቲ ናይ ገዛውቲ 

ማሕበራት ወይ ናይ ገዛውቲ ወነንቲ ዝከፋፈል ናይ 

ECO (ስነ ምህዳር) መጽፈፊ ክህልዎም ይኽእል 

እዩ። 
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