Xwarina dibistanê

Paṣbingeh
Borlänge wê bibe Ṣaredariyek helî baṣ ya Swêd, ji bo jîngehê. Wê bibe bajarekî
domdar û balkêṣ bi veguhestina domdar, hewîrdorek nehsanî û ji hêla herêmî ve
mezinkirî, organîk û avhewa ya hiṣmendbe. Bi awayekî bilind ya qiymeta jîngehîn û
bîyolojîkem qîymetê jîngehê ji bo kesên li Borlänge dijîn hîn bilintir dikin. Ji bo kesên
ku li Borlänge dijîn, wê jîyanek domdar pêk bê.

Ji bo xwarina dibistanê eva tê ҫi wateyê ?
Di menuêya mede rojên avûhewa zîrek hem ji bo xwarinên me hene û her beṣek
bilind ya EKO ne. Balkiṣandina Borlänge wê li ser xwarinê ekolojîk be, ew jî wê tesîrê
li plankirina menuya me bike, armanc di budҫeyêde wê sedî 65 % be.
Teṣwîqkirin ji bo xwarina ekolojîk, ya Swêd û adanek dewlemend li gor ”Xwarinên
baṣ li dibistanên destpêk/ û dibistanan”, li gor pêṣnîyarîyên daîreya tiṣtên xwarinê
ya giṣtî ve we pêk bê.
Ji sedî 30 % îhtîyacên mirov yên enerjî ji xwarina nîvrojê ve pêk tê, li gor deman
gerek li ser maseyan zelete, ṣîr, nan û rûnê ser nan hebe. Emê adanan di navbera 9
hefteyande ji bo xwarinek ku naveroka wê dewlemend be, û xwarinên cuda ve wê
pêk bê.
Tiṣtekî nû, ji ber sedemên taybet ger mirov alternetîva 1 e ne xwaze, mirov dikari
alternetîva 2 a daxwaz ke. Bingeha vê ji bo ku mirov ne hewceyî xwarinên zêde
ҫêkin, tenê ji bo dû xwarinê taybet ve ҫê bibe. Menu di pela www.borlange.se
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Ew kesên ji ber sebebên alerjîyan / kû xwarina taybet daxwaz bikin, divê ji bo
xwarina taybet têkevin pela www.borlange.se. Û sebebên tibî bînen ziman û
muracata xwe bikin.

Zaroka te dikari tesîrê li menuê bike?
Belê, ji bo xwarinê, cîhê ṣîretan heye, xwendevan dikarin daxwazîyên xwe bikin,
Gelek xwarina em dikin rojên xwesteka xwendevanan li ser ṣîretên wanan.
Xwarinҫêkerin me van fikran bi xwer tînin û li gel grubên menu a ve ṣoreve dikin. Di
sala 2020 ande emê zêdetir ji bo xwarina îklîma zîrek li dibistanên destpêk,
dibistanên bingeh û lîsede amade bikin. Bingeh her wek heve, bes xwarin wê li gor
gruban pêk ve ҫêbibe. Weke mînak, mêvanên xwarinê yên ji dibistana destpêk, ger
wekheh, xwarina alternetîva 1 e û ya 2 a daxwaz kiribin, wê xwarinҫêker bikaribin
wan xwarina ҫêkin. Li dibistana Lîse me bi meclîsa xwendekaran ve civîn kir, û li gor
xwesteka wana menu ya li gor wana hazir kir.

Ragirbar 65% EKO
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