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بهترین در سوئد پاکیزه ترین در سوئد خواهد شد
آیا میدانستید که کمون بُروس بدلیل کار کردن برای یک کمون پاکیزه تر بهترین کمون در سراسر سوئد
محسوب میشود؟ اکنون دوسال پیایی است که ما از سوی سازمان «سوئد را پاکیزه نگهداریم» انتخاب شده و
جایزه گرفته ایم ببیشتر به این خاطر که بسیاری از ما برای یک بُروس پاکیزه تر تالش میکنیم.
اکنون زمان آن رسیده که خود را برای شرکت در کارزار ما تمیز نگهمیداریم آماده سازیم

شما میتوانید خود ،شرکت¬تان ،همکارانتان ،انجمن تان ،تیم فوتبالتان و یا مادربزرگتان را برای شرکت در
این کارزاز معرفی کنید .صرفنظر از اینکه تصمیم میگیرید که چه اندازه آت و آشغال جمع آوری کنید به
پیرامون خود این پیام را میدهید که کثیف کردن محیط کار درستی نیست.

 29مارس .آخرین روز برای اعالم آمادگی در وبسایت  hsr.seاست برای اینکه مطمئن باشید کیسه زباله تحویل شما داده
خواهد شد .البته بعدا هم میتوان برای پیوستن اعالم آمادگی کرد اما در آن صورت خودتان باید برای جمع آوری زباله ،کیسه
تهیه کنید.
 18آوریل تا –  13مه :کیسه زباله رایگان خود را از  Borås Energi och Miljöواقع در  Västerlånggatan 10در
بُروس تحویل بگیرید .ساعات کار پنجشنبه  ۸تا  ۱۶جمعه  ۸تا  ۱۵و ساعت ناهار  ۱۲تا ۱۳
اگر آمدن و تحویل گرفتن کیسه زباله در ساعات تعیین شده برای شما دشوار است با لیندا الیاسون در Borås Energi och
 Miljöاز طریق این ایمیل تماس بگیرید linda.eliasson@borasem.se
در تمام طول ماه مه و ژوئن:
به کار تمیزکاری در هر زمانی که خودتان مناسب میدانید بپردازید!
با زباله چه میکنیم؟
اگر زباله زیادی جمع آوری کنید می¬توانید کیسه زباله های «سوئد را تمیر نگاه داریم» را بدون هزینه تحویل مرکز بازیافت
زباله تحویل بدهید ( .)Boda, Lusharpan, Viskafors, Dalsjöfors eller Fristadبرای آگاهی از ساعات کار مراکز
بازیافت زباله به وبسایت  borasem.seمراجعه کنید .اگر به زباله خطرناک یا زباله سنگین و دست و پا گیر برخوردید با
ماتیاس فردربکسون در  Borås Energi och Miljöتماس بگیرید .تلفن0702- 46 81 38 :

boras.se/rentochsnyggt • facebook.com/borasrentochsnyggt

