ተኻረይቲ
መምርሒ
ናይ ቀረባ ሓበሬታታት – ኣብ ትሕቲ ሳንድቪኬንሁስ ንዝርከቡ ተኻረይቲ

ሳንድቪኬንሁስ
ንተኻረይቲ ዘገልግል መምርሒ
ከም ናይ ሳንድቪኬንሁስ ተኻራዪ/ት መጠን እንቋዕ ብደሓን መጻእካ/ኪ ንብል! ናትና ተኻራዪ
ኬንካ ባህ ኢሉካ ንኽትቅመጥ፡ ከምኡ’ውን ኣብ’ዚ ምንባርካብዝተኻእለ መጠን ተሳማማዒ፡ ካብ
ጸገማት ድማ ናጻምእንቲ ኪኾነልካብዝተኻእለና ክንጽዕር ምዃንና ቃል ንኣቱ። ይኹን እምበር
ነገራት ናይ ሓቂ ጽቡቕ ንክኸዱ ናትካ ሓገዝ ከድልየና እዩ። ንጉዳይ ክራይ ገዛ ኣመልኪትካ
ብዛዕባ እተቕርቦ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሕቶ እንተዀይኑ፡ ሓያለይ ተግባራውያን ምኽርታትን
መልስታትን ኣኪብና ኣለና።
ኣብ በዓል-ብዙሕ-ደርብታት ህንጻ (ርሻን) ብሓባር ምስ ካልኦት ሰባት ክንነብር እንከለና እምበ
ኣር፡ ኩልና ምክብባር ከነርእይን ናይ ሓባር ሕጋጋት ክንክተልን ኣለና ማለት እዩ። እዚ ክንብል
እንከለና ክንምህረካ ንፍትን ዘለና ኰይኑ ከይስመዓካ ተስፋ ንገብር። ጻዕርና ደስ ዘብል ሃዋህው
ዘለዎ መንበሪ ቦታ ኣብ ምፍጣር ንኽንሕግዝ እዩ።
ንናይ ክራይ ገዛ ጉዳይካ ብዝምልከት ገለ ዘጣራጥረካ ነገር ምስዝህሉ፡ ንመጽሓፍ መምርሒ ንተ
ኻረይቲ ተወከስ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናትና ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ www.sandvikenhus.
se ይርከብ።

ትሕዝቶታት
ኣብ እዋን ምግዓዝ
5

ኤሌክትሮኒካዊ ሰነድ ሕሳብ

5

ናይ መንበሪ ገዛ መድሕን

6

ኣውቶጊሮ

5

ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ ውዕል

5

ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ

6

ጓሓፍ

5

መንበሪ ገዛ ገዲፍካ ቅድሚ ምውጻእካ

ገመዳዊ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን

6

ቍጽጽር

5

ዝካየድ ጽርየት

6

ሰሌዳታት ስም ናይ ማዕጾ

6

ብሮድባንድ

5

ጋራጅ

6

መፋትሕ

7

መደያይቦታት

7

ናይ ኣድራሻ ለውጢ

ገደብ እዋን ክራይ

4

ውዕል ክራይ እንታይ የጠቓልል?

8

ምጥባስ

10

ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝጠቅም ውጡር

ተኻሪኻ ምክራይ

8

ከቢድ-ዝሚዛኑ ጐሓፍ

10

መዝለሊ ጨርቂ

22

ጓሓፍ

8

መንጠልጠሊ ክዳን

10

ረብሻታት

22

ዓይኒ-ምድርታት

9

ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ

10

ፊዩዛት

22

ዝድፍኡ ናይ ህጻናት ዓረብያታት

9

ከልበ-ድሙ

11

ኣማራጺታት

22

ናይ ተኻረይቲ ምትሕውዋስ

9

ገመዳዊ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን

12

መቐልቀሊ ጩራ

22

ሓዊ

9

ኮማዊ ቅርዓት

12

መደያይቦታት

23

ናይ ትኪ ካምፓኔላታት

9

በዓል-ሞተረ መሞቒታት

12

ሓጻቢት/መንቀጺት

23

ብሽክለታታት

9

ጸየቕቲ ውሻጠ

12

ናይ ሕጽቦ ክዳውንቲ ክፍሊ

23

መሕጸቢ ኣቝሑ ክሽነ

9

ናይ ሳተላይት ሸሓኒታት

12

ጽገና/ተኻራዪ ዝቈጻጸሮ ጽገና (ቲ.ሲ.ኤም.) 23

መሕጸቢ ኣካላት

9

ናይ ማካይን ደው መበሊ

13

ብገዛእ-ርእስኻ ዝፍጸም ዕዮ ጽገና

23

ማዕጾታት

9

ተረባቢ መጋረጃ መስኮት

13

ካብ ገዛ ናይ ምውጻእ ምልክታ

24

ኤሌክትሮኒካዊ ሰነድ ሕሳብ

9

መሐምበሲ ባስካ ማይ

13

ማዕጾ ምስዝዕጸወካ

24

ናይ ጕድለት ጸብጻባት

10

ምትካኽ ሽጋራ

13

ንፋስ መእተዊ

24

ቬንቲሌተራት

10

ምክንኻን መንበሪ ገዛ

13

ምማቝ

24

ኣዕዋፍ

10

ምክንኻን ደጋዊ ከባቢ

18

መፋትሕ ንኽትርከብ ምፍራም ወዘተ

25

መኽዘናት

10

ምጽራይ ውርጪ 18

ናይ ማዕጾ ሰሌዳታት ስም

25

ጋራጅ

10

ጓሓፍ ምምማይ

ናይ ኣውቶጊሮ መመልከቲ

27

20

ኣብ እዋን ምግዓዝ
ናብ'ዚ መንበሪ ቦታ እዚ ኣብ እትግዕዘሉ እዋን
ብዛዕባ ብዙሓት ነገራት ክትሓስብ ይግብኣካ።
ብዛዕባ ምጥርናፍን ጽርየትን ምሕሳብ ጥራይ
ዘይኰነስ፡ ንመሳለጥያታት መንበሪ ገዛ ዝምልከቱ
ጠለባት ክትገብርን ንዝገበርካዮ ናይ ኣድራሻ ለውጢ
ከተመዝግብን ይግብኣካ። ነዚ ብቐሊሉ ከተተግብር
ዝሕግዙኻ ሒደት ምኽርታት ኣስተብህል።

ናይ ኣድራሻ ለውጢ
ገዛ ምስቀየርካ ንዝገበርካዮ ናይ ኣድራሻ ለውጢ ከምዝምዝ
ገብ ግበር። ነፍሲወከፍ ሰብ ህሉው ኣድራሻኡ ከመዝግብ፡
ክኸውን ዘለዎ ጥራይ ዘይኰነስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ኣብ
adressandring.se. ብምእታው ሓበሬታና ከነመዝግብ ዝከኣል
እዩ።
ዝመጽኡኻ ደብዳቤታት ናብ ሓድሽ ንበሪ ቦታኻ ከምዝምርሑ
ወይ ኣብ ዘለውዎ ከምዝእከቡልካ ክትገብር'ውን ትኽእል ኢኻ።

ኣውቶጊሮ
ኣውቶጊሮ ማለት ክፍሊት ክራይ ገዛ ኣብ መወዳእታ ናይ ናፍሲወ
ከፍ ወርሒን ዝዀነ ይኹን ዓይነት ተቘራጺ ከይጐደሎን ክፍጸም
ዘኽእል ዓይነት ኣገልግሎት እዩ ኣውቶጊሮ ማለት ክፍሊት ክራይ
ገዛ ኩሉ ሳዕ ኣብ እዋኑ ከምዝፍጸም እተረጋግጸሉ ኣገባብ እዩ። ክት
ረግብሮ ዘድለካ ነገር እንተሃልዩ፡ ክራይ ክትከፍል ሒደት መዓልት
ታት ኣብ ዝተርፈካ እዋን፡ ኣብ ሕሳብካ እኹል ገንዘብ ምህላዉን
ዘይምህላዉን ምርግጋጽ ጥራርይ እዩ።
መመልከቲ ንምቕራብ፡ ነዚ ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ናይ’ዛ ንእሽ
ተይ መጽሓፍ ዝርከብ ናይ ኣውቶጊሮ መመልከቲ ቅጥዒ ተጠቐም።
ወይ እውን ክትድውለልና ትኽእል ኢኻ፣ በዚ መሰረት ድማ መመል
ከቲ ቅጥዒ ክንሰደልካ ኢና።

ጓሓፍ
ምስ ቦታ ምቕያርካ ክትጉሕፎም እትደሊ ነገራት ኪህልዉ
ይኽእሉ እዮም። ዘለካ ጓሓፍ ናብ ጋስትሪከ ኣተርቪናረ ኣረክቦ።
ብዛዕባ ንኣድራሻን ዝኸፍቱሉ ሰዓትን ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ
gastrikeatervinnare.seኪርከብ ይከኣል።

ቍጽጽር
ናብ’ዚ ገዛ ምስኣተኻ፡ ቅዳሕ ናይ’ቲ ቅድሜኻ ዝነበረ ተኻራዪ
ኪወጽእ እንከሎ ዝቐረበ ናይ ቍጽጽር ወይ ተፍትሽ ጸብጻብ ኪወ
ሃበካ እዩ። ጸብጻብ ቅኑዕ ምህላዉ ኣረጋግጽ፣ ዝዀነ ይኹን ተጋ
ራጫዊ ትሕዝቶ ምስዝህልዎ ድማ ኣብ ውሽጢ ሸሞንተ መዓልት
ታት ሓብረና (ካብ ዝኣተኻሉ መዓልቲ ዝቝጸር)። እንተዘየሎ፡ እቲ
ቅድሜኻ ኣብ’ዚ ገዛ እዚ ዝነብር ዝነበረ ሰብ ዘባላሸዎም ነገራት
ባዕልኻ ክትዓድዮም ክትግደድ ትኽእል ኢኻ።

ብሮድባንድ
ከም ተኻራዪ መጠን፡ ተጠቃሚ ናይ’ቲ ኣብ እትነብረሉ ህንጻ
ዝርከብ ክፉት መርበብ ናይ ኣገልግሎት ተሌቪዥን ክትከውን
ትኽእል ኢኻ። እዚ ማለት፡ ንኣገልግሎት ተሌፎን፡ ቲቪን ኢንተር
ነትን ብዝምልከት፡ ካብ ዝተፈለለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎትን ዓይነታት
ኣባልነትን ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ፣ ምኽንያቱ ብመገዲ ‘ኦፕቲካል
ፋይበር’ ዝዓይነቱ ገመድ ዝመሓላለፍ ብምዃኑ ስሉጥ ኣገልግሎት
ኢንተርነት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብ’ቲ እትመርጾ ዓይነት ኣባ
ልነት ዝምርኰስ እዩ።
ናብ sandvikenhus.se ብምእታው ንዓኻ ዝኸውን ኣገልግሎት
ብሮድባንድ ባዕልኻ ጥለብ። ምስ ብሮድባንድ ወይ ናይ ኢንተርነት
ተሌፎን ዝተኣሳሰር ብልሽት ምስዘጓንፈካ፡ ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ ንሳንድ
ቪኬንሁስ ዘይኰነስ ንዝምልከቶ ወሃቢ ኣገልግሎት ኢኻ ክትሕብር
ዝግብኣካ።

ኤሌክትሮኒካዊ ሰነድ ሕሳብ
ንዘለካ ናይ ክራይ ሕሳብ ብመልክዕ ኤሌክትሮኒካዊ ሰነድ ሕሳብ
ክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንምንጥጣፉ፡ ናብ
ናይ ኢንተርነት ባንክኻ እቶ።

ቀረብ ኤሌክትሪሲቲውዕል
ኩሎም ተኻረይቲ በብውልቆም ዝተመዝገቡሎም ወሃብቲ ኣገልግ
ሎት ኤሌክትሪሲቲ ኣለውዎም። እዚ ማለት፡ ዝደለኻዮ ኣገልግሎት
ኤሌክትሪሲቲ ዝህብ ትካል ባዕልኻ ትመርጽ፣ ቦታ ምስእትቕይር
ድማ ናብ’ቲ ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ዝህበካ ትካል ብምኻድ ነዚ
ዝምልከት ሓበሬታ ከተመዝግብ ትግደድ።

መእተዊታት(መደያይቦታት ተመልከት)
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ቅድሚ ናብ ገዛ ምእታው ዝካየድ ጽርየት

ገመዳዊ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን

ከም ናይ መጀመርያ ዝግዕዝ ሰብ መጠን ብጽርየት ናይ’ቲ እትሰፍሮ
ዘለኻ ገዛ ሕጉስ ምስዘይትኸውን፡ ተቓላጢፍካ ነዚ ዝምልከት ናይ
ጕድለት ጸብጻብ ከተቕርብ ይግብኣካ።

Aኩሎም እንውንኖም ገዛውቲኣገልግሎት ገመዳዊ ኣገልግሎት ቴሌ

ጋራጅ (መዐሸጊ ማኪና)
ናይ ጋራጅ ቦታ ብመገዲ ናትና ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዩ ዝካረ።
እዚ ጋራጅ እዚ ከምመዐሸጊ መካይን ደኣ’ምበር ከም መኽዘን ክት
ጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ጋራጅ ተባራዕቲ ፈሰስቲ ይኹኑ
ናይ ጋዝ መትሓዚታት (ጠራሙስ) ከተቐምጥ ከምዘይትኽእል ኣይ
ትረስዕ።
ኣብ እዋን ምሕጻብ ማኪና ዝእከብ ረሳሕ ማይ ንኣከባቢ ሃሰይቲ
ዝዀኑ ባእታታት ስለዝርከብዎ፡ ናብ ዝቐረበ ፋኛቱራ ኣትዩ ብቕል
ጡፍ ክእለ ድማ ስለዝግባእ፡ ኣብ መላገሲ መገዲ ናይ ጋራጅ ይኹን
ማካይን ደው ኣብ ዝብላሉ ቦታ ኴንንካ ማኪና ምሕጻብ ፈጺሙ
ክልኩል እዩ።

ቪዥን ዘለዎም እዮም። ዝዀነ ይኹን ቴሌቪዥን ዝውንን ተኻራዪ
እምበኣር ናይ ፍቓድ ተሌቪዥን ክፍሊት ክፍጽም ይግደድ። እዚ
ክፍሊት እዚ ብተናጸል ናብ ራዲዮትጃንስት ዝወሃብ እዩ። ንእ
ዋናዊ ዝርዝር ቻነላትን ቻነላት ፊልምን ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ
sandvikenhus.se. ይርከብ።

ሰሌዳታት ስም ናይ ማዕጾ
ክፍሊ ኣገልግሎት ዓማዊል እቲ ኣብ ማዕጾኻ ዝርከብ ስም ብት
ኽክል ተጻሒፉ ምህላዉን ዘይምህላዉን ከረጋግጽ እዩ። ሓደ
ውልቀ-ሰብ ናብ መንበሪ ገዛኻ ምስዝጽንበር ወይ ካብኡ ምስዝወ
ጽእ፡ ክፍሊ ኣገልግሎት ዓማዊል ኣብ ሰሌዳ ማዕጾኻ ምትዕርራይ
ናይ ስም ንኽገብር ተወከሶ። ንቕጥዒ ናይ ማዕጾ ሰሌዳ ስም ብዝም
ልከት፡ ኣብ ገጽ 25 ርአ።

ናይ ስድራ-ቤት መድሕን
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ምናልባሽ ከም ሓደጋ ሓውን ስርቅን ብዝኣመሰሉ ሕማቓት
ኣጋጣሚታት ኣብ ልዕሊ ንብረትካ ጕድኣት ከይወርድ፡ ንቤትካ
መድሕን ክትኣትወሉ ይግባእ። እዚ ዓይነት መድሕን እዚ፡ እንተላይ
ንዘኸዘንካዮምን ኣብ ካልእ ቦታ ዘቐመጥካዮምን ንብ
ረታትካ ዝምልከት እዩ። መድሕን ንዝሃበካ ትካል
ብቐጥታ ተወከሶ።

ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ
ንተኻረይትና ዝኸውን ጥርኑፍ ሓበሬታ ኣብ ነቝጣ መርበብ
ሓበሬታsandvikenhus.se፡ ኣብ ትሕቲ ሚና ሲዶር፡ ክርከብ
ይከኣል።
ተጠቃሚ ናይ’ዚ ናይ ሚና ሲዶር ሓበሬታ ንምዃን፡ ንኣብነት ገዛ
ክትካረ ከምእትደሊ ንምሕባር፡ ምዝጉብ ተጠቃሚ ምዃን የድሊ።
ከም ኣብ ትሕቴና ከም ዝርከብ ተኻራዪ መጠን፡ ኣብ’ዚ ነቝጣ
መርበብ ሓበሬታ፡ ሚዛን ዝኸፈልካዮ ገንዘብ ክራይ ናይ ምርኣ
ይን ጕድለታት ኣቀራርባ ጸብጻብ ናይ ምፍታሽን ዕድል ኪህልወካ
እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ ኣድራሻታት ናይ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ኣባላት
ማሕበር ተኻረይትን ወለንታውያን ወከልቲ ኣካረይትን፡ ኣብ’ዚ ገጽ
መርበብ ሓበሬታ እዚ ክጸንሓካ እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ናይ ከባቢኻ
ኣኼባታት ብዛዕባ ዝተኻየዱ ዝርርባት ገለ ጽሑፍ ረኺብካ ከተን
ብብ ትኽእል።

ክራይ(ብዛዕባ ኣውቶጊሮ እውን ተመልከት)
ክራይ ኩሉ ሳዕ ኣቐዲምካ ዝኽፈል እዩ። እንተደንጐየ፡ ኣብ መወዳ
እታ መዓልቲ ስራሕ ናይ ዝቐደመት ወርሒ ኪኽፈል ይግባእ። እቲ
ዝቐለለ ክራይ ክትከፍለሉ እትኽእል ኣገባብ ብመገዲ ኤሌክትሮኒ
ካዊ ሰነድ ሕሳብ ወይ ኣውቶጊሮ እዩ። መመልከቲ ንምቕራብ፡ ነዚ
ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ናይ’ዛ ንእሽተይ መጽሓፍ ዝርከብ ናይ ኣውቶ
ጊሮ መመልከቲ ቅጥዒ ተጠቐም።

መፋትሕ
ከም’ቲ ንቡር ካብ 3 ክሳብ 4 መፋትሕ እዩ ዝወሃበካ። እንሓን
ሳብ ግን ከም መፍትሕ ዘገልግል ኤሌክትሮኒካዊ ካርድ ኪወሃበካ
ይኽእል እዩ።
ተወሰኽቲ መፋትሕ ምስእትደሊ፡ ብኽብረትካ ንክፍሊ ኣገልግ
ሎት ዓማዊል ተወከስ። ዓረይትን ሰራሕትን መፍትሕ ብዘይ
ናትና ፍቓድ መፍትሕ ከባዝሑ ኣይክእሉን እዮም። ናይ መባዝሒ
መፍትሕ ክፍሊት ባዕልኻ እትሽፍኖ ምዃኑ ኣይትረስዕ። መንበሪ
ገዛ ሓዲግካ ኣብ እትወጽኣሉ እዋን፡ ንኹሎም መፋትሕ፡ እንተላይ
ነቶም ከፊልካ ዘባዛሕካዮም፡ ከተረክቦም ትግደድ ኢኻ። ተኻራዪ
ገዛ ኣብ ዝቕይረሉ እዋን ዝዀነት ትኹን መፍትሕ ጠፊኣ ምስእትጸ
ንሕ፡ ችልንድሮ ከምእትቕየር እዩ ዝግበር። ነዚ ወጻኢታት ዝኸስሮ
ድማ እቲ ካብ መንበሪ ገዛ ዝወጽእ ዘሎ ተኻራዪ እዩ።
ቅድሜኻ ካብ ዝጸንሐ ተኻራዪ መፍትሕ ፈሪምካ ዝተቐበልካ
ምስእትኸውን፡ ንጽርየት ናይ’ቲ መንበሪ ቦታ ዝምልከት ሓላፍነት
እውን ተሰኪምካ ኣለኻ ማለት’ዩ። ቅጥዒ ቅብሊት መፍትሕ ንምር

ካብ ኣብ ገጽ 25 ርአ።
ኣስተብህል! መፋትሕ ንምርካብ ክታምካ ኣብ እተንብረሉ እዋን
መለለዪ ወረቐትካ ክትማላእ ከምዝግብኣካ ኣይትረስዕ።

መደያይቦታት
መደያይቦ እቲ ቀዳማይ ጋሻ ዘስተብህለሉ ክፋል ናይ መንበሪ ገዛኻ
እዩ። መደያይቦታት ኣባይትና ጽሩያት፡ ውጉናት፡ ከምኡ’ውን ካብ
ትኪ ሽጋራ ናጻ ዝዀኑን ኰይኖም ንኽርከቡ፡ ምትሕብባርካ የድል
የና እዩ።
ብመሰረት ንምክልኻል ሓዊ ዝምልከት ሕጊ -ብሽክለታታት፡ ዓረ
ብያታት ቈልዑን ካልኦትን ዓንቀፍቲ ነገራትን ኣብ መሳልል ምግዳፍ
ክልኩል እዩ። ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ነገራት፡ ንብሽክለታታትን
ዓረብያታት ቈልዑን ኣብ ዝተሓዝአ ቦታ ኣቐምጦም። ነዚ ሕጊ እዚ
ምስዘይተኽብሮ ግን ነዞም ንብረታት እዚኣቶም ባዕልና ከነግዕዞም
መሰል ኣለና።
ናይ ኣፍደገ ምንጻፍካ ናብ ውሽጢ ገዛኻ ሸነኽ ኣቐምጦ ደኣ’ምበር
ናብ መደያይቦ ገጽካ ዝውጺእካ ኣይትግደፎ።
ንጸጥታ ናይ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ክጥዕም ተባሂሉ፡ ኣብ እዋን
ለይቲ ኣፍደገ ናይ ህንጻታት ዕጹዋት እዮም። ዘይተፈቕደሉ ሰብ
ናብ ህንጻ ንምእታው ማዕጾ ብጐነጽ ምኽፋት ፍቑድ ኣይኰነን።
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ኣገዳሲ!
መደያይቦ ንመእተውን መውጽእን ተባሂሉ ዝተሃንጸ እዩ
እቲ መተሓላለፊ ናይ ኣገልግሎት ህጹጽ ኵነት ድማ ኣብ እዋን ሓደጋ ጥራይ ዘገልግል
እዩ!
መሳልል፡ ንኣገልግሎት ህጹጽ ኵነት ምቹእነት ምእንቲ ኪህልዎም፡ ኩሉ ሳዕ ካብ
ዝዀነ ይኹን ንብረት ናጻ ኪዀኑ ይግባእ።

ኣድራሻታት
መወልዕን መጥፍእን................................................................... 026-24 22 00
ጨንፈር ሓገዝ ጕድለታት/ዝተባላሸዉ ንብረታት.................... 026-24 22 00
24 ሰዓታት ዝሰርሕ ናጻ መስመር ተሌፎን................................026-10 68 00
(ካብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ወጻኢ ህጹጽ ኵነት ኣብ ዝኽሰተሉ)
ቤት-ጽሕፈት ክራይ ንብረታ..................................................... .026-24 22 00
ጐደና................................................................................................ Plangatan 7
ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ.............................................www.sandvikenhus.se
ምምሕዳር ከተማ ሳንድቪኬን...................................................026-24 00 00

ንህሉው ሰዓታት ስራሕ ብዝም
ልከት ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ
sandvikenhus.se ተመልከት።

ገደብ ግዜ ክራይ
ከም ተኻራዪ ኣብ’ዚ ክሳብ ዝሃለኻ ተወሰኽቲ ሕቶታት
ክህልዉኻ ንቡር እዩ። ነቶም ብቐጻሊ ዝቐርቡ ሕቶታት
ይምልከቱ ዝበልናዮም መልስታት ብጥርኑፍ ኣብ ትሕቲ
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣቕሪብናዮም ኣለና።

ክራይ ከመይ ንዝኣመሰሉ ንብረታት እዩ ዘጠቓ
ልል?
ከም ተኻራዪ መጠን ንመላእ እትነብረሉ ገዛ ናይ ምክንኻን ግዴታ
ኣለካ። ምስ’ዚ ብዝተኣሳሰር እትስከሞም ሓላፍነታት ከም ስሩዕ
ምውጋንን ጽርየትን ምድሪ-ቤት፡ ምውልዋል ዓይኒ-ምድሪ፡ ጽርየት

ፊልትሮ ናይቬንቲሌተራት፡ ምቕያር ኣምፑላት መንበሪ ገዛ፡ ከምኡ’
ውን ምትካእ ፍዩዛት ዝኣመሰሉ እዮም።

ተኻሪኻ ምክራይ
ካብ ሳንድቪኬንሁስ ወግዓዊ ናይ ጽሑፍ ፍቓድ ምስዝእህልወካ
ጥራይ ኢኻ ተኻሪኻ ከተካሪ እትኽእል። እዚ’ውን ንውሱን እዋን
ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ፡ ኣብ ናትና
ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ፡ ኣብ ትሕቲ ኡቲርኒንግስፖሊሲ፡ ክርከብ
ይከኣል።

ገለ ኣብነታት ካብ’ቶም ኣብ እትኸፍሎ ክራይ እቱዋት ዝዀኑ ክፍሊታት፦

ገለ ኣብነታት ካብ’ቶም ዝያዳ ወጻኢታት ዘለዎም ክፍሊታት

(ብሰንኪ ተኻራዪ ዝወረደ ዕንወት ክሳብ ዘይኰነ)

• ብሰንኪ ዘይግቡእ ኣገባብ ኣተሓሕዛ ናይ ዝመክኽ በረድ ዝስዕብ
መብሳዕቲ ናይ ፍሪጅን ስልኪ ፍሪጅን።

• ጸገና ናይ’ቶም ብግዳማዊ ሸነኽ ናይ ማዕጾ ቴራሶን መሳኹትን
ዝርከቡ ቬትሮታት።

• መንቃዕቲ ናይ ዝባን ጉልሻ ወይ መሰኽተቲ ክፋሉ።

• ብማይ ወልዊልካ ምንቃጽ።

• ቬትሮ ናይ መስኮት ብሸነኽ ውሽጢ ምስዝስበር።

• ኣሰራርዓ መሳኹቲ፡ ከምኡ’ውን ሰጋጥ ናይ መስኮትን ማዕጾን።

• ዝጨቀወ ምድሪ-ቤት ምጽራይ።

• ተወሰኽቲ መፋትሕ፡ ኤሌክትሮኒካውያን ናይ ካርድ መፋትሕ፡
ብምኽንያት ምጥፋእ መፍትሕ ዝቕየሩ ችልንድሮታት።
• ጽገና ናይ’ቶም ደይ-መደይ ኢልካ ዘይተሰብሩ ካልኦት ቀወምቲ ንብ
• ተኻራዪ ዝጠንቆም ማዕበስትታት ፋኛቱራ፣ ንኣብነት መስመር
ረታት ገዛ።
ረሳሕ ፈሳሲ ከም ጓሓፍ ብዝኣመሰሉ ድሩቓት ነገራት ምስዝዕ
• ምትሕድዳስን ምስትኽኻልን ናይ ቀርደድቲ ማሽናትን ናይ ማይ
ገት።
ቡምባታትን።
• ጽገና ከባቢ መኽዘን (መሰገጢ ወይ ልኬቶ ገዲፍካ)።
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• ምትካእ መብራህቲ ናይ ፎርኖ።

• ኣብ መንበሪ ገዛ ዘጋጥም ዘይንቡር ምእራግ ናይ ነገራት፣ ንኣብ
ነት፡ ኣብ ሽፋናዊ ወረቐት ናይ መንደቕ ቀዳዳት ምስዝበዝሑ፡
ሞዛይክ ናይ ዓይኒ-ምድሪ ምዝስበር ወይ ሓደ ካብ ቀወምቲ
ንብረት ገዛ ምስዝህሰ።

• ጽገና ማዕጾን ሰጋጥን (ኣብ ልዕሊ እቲ ብሳንድቪኬንሁስ ዝተገጥመ
ሰጋጥ ተወሳኺ ክግበርን ክጽገንን ምስዝድለ፡ ብወጻኢታት ናይ
ተኻራዪ ዝፍጸም ጉዳይ ይኸውን)።

• ብዘይኣገባብ ዝተታሕዙ ጸርዩ ክፋላት ናይ መንበሪ ገዛ (ንኣብ
ነት፡ ብዘይግባእ መጽረዪ ከሚካል ዝተወልወሉ ወይ ዝተሓ
ጽቡ)።

• 21 ዲግሪ ኣብ መንበሪ ገዛ’ሞ ኣብ ማእከል ናይ ክፍሊ።

• ዳግማይ ምትዕርራይ ናይ’ቶም ተኻራዪ ብዘይሞያዊ ኣገባብ ዝጸ
ገኖም ነገራት።

• ጽገናታት ፍሪጅን መብረዲትን።
• ጽገና ምድጃ ናይ ክሽነ።

• ኣብ ጥቕሚ ዝርከቡ ናውቲ ክፍሊ ሕጽቦ (ንብረት ገዛ ኣብ ዋጋ
ክራይ እቱው ምስዝኸውን ድማ፡ ኣብ መንበሪ ገዛ)።
• ናይ ትኪ ካምፓኔላታት።

ጓሓፍ(ንምምማይ ጓሓፍን ከቢድ-ዝሚዛኑ ጓሓፍን ዝም
ልከት ትሕዝቶ እውን ተመልከት)
ኣብ እንነብረሉ ቦታ፡ ካብመንበሪ ገዛውቲ ዝእከብ ተረፍ-መረፍ
መግቢ ዝጐሓፈሉ መኽዘንን ንዕኡ እተሓዝአ ፍሉይ ቦታን ኣሎ።
ንጓሓፍ ብመሰረት ኣብ መትሓዚታት ተመልኪቶም ዘለዉ ኣገባባት
ኣርንቦ፦
• ዝነድድ ጓሓፍ
• ጋዜጣታት

• ተኻራዪ ብፍላጥ ዘስዓቦም፡ ሓውን ማይን ዝጠንቆም ዕንወ
ታት።

•
•
•
•
•

ሓጺናዊ መጠቕለሊ መግቢ
ጥርሙዝ መሳሊ
ፕላስቲክ
ብወረቐት ዝተሰርሐ መጠቕለሊ
ናብ ኮምፖስት ክቕየር ዝኽእል ጓሓፍ

ናብ ኮምፖስት ክቕየር ዝኽእል ጓሓፍ ኣብ ፍሉይሳኬታት ዝእከብ
ኰይኑ፡ እዞም ሳኬታት እዚኣቶም ካብ መኽዘን ተረፍ-መረፍ መግቢ
ክርከቡ ይኽእሉ። ኣብ መኽዘን ተረፍ-መረፍ መግቢ ተለጢፉ ንዝር
ከብ መምርሒ ብግቡእ ኣንብቦ ወይ ኣብ gastrikeatervinnare.se
ንዝርከብ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ተወከስ።

ዓይኒ-ምድሪ

ብሽክለታታት

ክፍልታት ዓይኒ-ምድሪ ኦሞዲታ ምስዝገብሩ፡ ብዝሒ ዝፈስስ
ማይን ጠልን ኣይክጻወሩን እዮም። ኣካላትካ ድሕሪ ምሕጻብካ
ዓይኒ-ምድሪ ንፋስ ብግቡእ ከምዝኣትዎ ግበር። እዚ ድማ መስኮት
ንሓንሳብ ብምኽፋት እንተዀነ ተመራጺ ይኸውን። ኣብ ለይቲ
ንማዕጾ ዓይኒ-ምድሪ ኣገፍቲንካ ግደፎ፣ ንዘስተብሃልካላ ኣብኡ ዝነ
ጠበት ማይ ድማ ወልውላ።
ማይ የዝሩቝ እዩ ኣብ ዝበልካዮ ክፋል መንደቕ ናይ ዓይኒ-ምድሪ
በሳዕ ካብ ምፍጣር ተቘጠብ።

ንብሽክለታኻ ኣብ ፍሉይ ናይ ብሽክለታታት ደው መበሊ ሓጺን
እሰራ ወይ ኣብ ጋራጅ ናይ ብሽኽለታታት ኣቐምጣ። ብሽክለታኻ
ኣብ መደያይቦ ምስእትገድፋ ንጐረባብትን ሰራሕተኛታት ኣገልግ
ሎት ህጹጽ ኵነትን መገዲ ክትዓግቶም እያ።

ዓረብያታት ቈልዑ
ንዕኡ ተባሂሉ ዝተዳለወ ቦታ ምስዝህሉ፡ ዓረብያ ናይ ቋልዓ ኣብኡ
ከምእትቕመጥ ግበር። እንተዘየሎ፡ ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዛ ወይ
ኣብ ናይ ትሕተ-ባይታ ክፍሊ ክቕመጣ እዩ ዝግባእ። ዓረብያ ቋልዓ
ኣብ መደያይቦ ምስእትገድፋ፡ ንጐረባብትን ሰራሕተኛታት ኣገልግ
ሎት ህጹጽ ኵነትን መገዲ ክትዓግቶም እያ።

ምትሕውዋስ ተኻረይቲ
ምትሕውዋስ ተኻረይቲ ክበሃል እንከሎ፡ ዕላማኡ ኣብ ሞንጎ ጐረባ
ብቲ ኮማዊ ሃዋህው ምፍጣር፡ ከምኡ’ውን ውሕስነትን ተባሃግነት
ንናይ መንበሪ ቦታ ምብራኽ እዩ። ነዚ ብዝምልከት ነገራት ከመይ
ክዀኑ ከምዘለዎም ምስ ጐረቤትካ ዝተራዳድእካሉ ሓሳብ ምስዝህ
ልወካ፡ ብኽብረትካ ብዛዕባኡ ሓብረና። ንምትሕውዋስ ተኻረይትን
ማሕበር ተኻረይትን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ናትና ነቝጣ
መርበብ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል።

ሓዊ – ነዞም ዝስዕቡ መዛኻኸሪታት ኣይትረስዓ
ዮም፦
• ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ህጹጽ ኵነት ክሳብ ዝመጹ ተጸበ ደኣ’
ምበር ትኪ ናብ ዝረኣየሉ መደያይቦ ኣይትእቶ።
• ናብ112ደውል (እንተኽኢልካ)።
• ብቴራሶ ወይ መስኮት ብምቕልቃል ዓው ኢልካ ሰባት ክረድ
ኡኻ ጸውዕ።
• ንቐንዲ ማዕጾ ናይ እትነብረሉ ገዛ ኣይትኽፈቶ።
• ሰፍሳፊት ተጠቒምካ ክትወርድ ወይ ክትድይብ ኣይትሕሰብ።

ናይ ሓዊ ካምፓኔላ
ናይ ሓዊ ካምፓኔላታት ብመሰረት ፖሊሲ
መድሕን ብቐሊሉ ከምዝርከባ ስለእተገ
ብረ፡ ሳንድቪኬንሁስ ኣብ ነፍሲወከፍ
መንበሪ ገዛ ከምዝትከላ ገይሩ ኣሎ።
ኣብ መንበሪ ገዛኻ እትርከብ ናይ ሓዊ
ካምፓኔላ ብግቡእ ትሰርሕ ምህላዋን
ዘይምህላዋን፡ ከምኡ’ውን ባትሪኣ ምስ
ሓይሉ ከምዘሎ ኣብ ስሩዕ እዋናት እናፈተ
ሽካ ኣረጋግጽ። ባትሪ ናይ ምቕያር ሓላፍነት
ኣለካ። ገዛ ምስእትቕይር ናይ ሓዊ ካምፓኔላ ኣብ ዘላቶ
እያ ትተርፍ። ነዚ ዝምልከቱ ናይ ክንክን መምርሒታት ኣብ ገጽ 14
ክትረኽቦም ትኽእል ኢኻ።

መሕጸቢ ኣቝሑ
ኣብ መንበሪ ገዛኻ መሕጸቢ ኣቝሑ ክትውንን ምስእትደሊ፡
ብዙሓት ኣማራጺታት ኣለዉኻ። መሕጸቢ ኣቝሑ ምህላው ከም
ዘይስገር ረቛሒ ናይ ዝካረ ገዛ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ፣ ገጽ 22
ተመልከት። ወይ ድማ ባዕልኻ መሕጸቢ ኣቝሑ ክትገብር ዝከኣል
እዩ። እዚ ክበሃል እንከሎ ግን እቲ እተዳልዎ መሕጸቢ ኣቝሑ
ብግቡእ ክሰርሓልካ ከምዝኽእል፡ ብሞያ ኤሌክትሪክ ዝሰልጠነ
በዓል-ፍቓድ ሞያዊ ከረጋግጸልካ ኣለዎ ማለት’ዩ። እዚ ናይ ኤልክ
ትሪሲቲ ክኢላ እዚ ምስኣረጋገጸልካ ድራውሊኮ ጸዊዕካ መስመራት
ማይ ከምዝገጣጠመልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
ንመሕጸቢ ኣቝሑ ምስ መገብቲ መስመራት ኤሌክቲሪሲ ከላግቦ
ዘለዎ እዚ በዓል-ፍቓድ ክኢላ ኤልክትሪሲቲ እዩ።

መሕጸቢ ኣካላት
እቶም ኣብ መንበሪ ገዛ ዝርከቡ መጋረጃታት መሕጸቢ ኣካላትን እቲ
ምዕኦም ዝጸውር መገዲ-ኣቡርን ደረጅኦም ዝሓለዉ ኣይኰኑን።
ነጥሪ ማይ ናይ መሕጸቢ ኣካላት ንኻልእ ክፋል ናይ’ቲ ክፍሊ ከየባ
ላሽወልካ ምእንቲ ናትካ ናይ ባኞ መጋረጃ ትኸል። መንበሪ ገዛ ኣብ
እትቕይረሉ እዋን ብቐሊሉ ኣልዒልካዮ ክትከይድ ምእንቲ ክትክ
እል፡ መገዲ-ባቡሩ ምስ መንደቕ ዘይስመር ዓይነት መጋረጃ መሪጽካ
ግዛእ።

ማዕጾታት
ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዛኻ ንዝርከቡ ናይ መተሓላለፊ ማዕጾታት
ኣምሊቝካዮም ምስእትጸንሕ፡ ገዛ ኣብ እትቕይረሉ እዋን ናብ
ቦትኦም ክትመልሶም ይግባእ። ዝመለቑ ማዕጾታት ምእንቲ ከይበላ
ሸዉ ብግቡእ ከምዝኽዘኑ ግበር።

ኤሌክትሮኒካዊ ሰነድ ሕሳብ
ንዘለካ ናይ ክራይ ሕሳብ ብመልክዕ ኤሌክትሮኒካዊ ሰነድ ሕሳብ
ክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ኣገልግሎት እዚ ንምንጥ
ጣፉ፡ ናብ ናይ ኢንተርነት ባንክኻ እቶ።

መእተዊታት (መደያይቦታት ተመ
ልከት)
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ናይ ጕድለት ጸብጻባት
ናይ ጕድለት ጸብጻብ ከተቕርበሉ እትኽእል ዝቐለለ ኣገባብ ብመገዲ
ናትና ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ sandvikenhus.se እዩ። ንዘለካ
ናይ ጕድለት ጸብጻብ ብቝጽሪ ተሌፎን 026-24 22 00 ብምድ
ዋል ከተቕርቦ እውን ዝከኣል እዩ። ንጕድለት ዝምልከት ህጹጽ
ሓበሬታ ምስዝህልወካ፡ ካብ ናይ ስራሕ ሰዓታት ወጻኢ ተሌፎን
ንምድዋል፡ ን24 ሰዓታት እትሰርሕ ናጻ መስመር ተሌፎንና 026-10
68 00ተጠቐም። ህጹጻት ጕድለታት ዝበሃሉ ኣብ ልዕሊ ሰብ ወይ
መንበሪ ገዛ ሃስያ ከስዕቡ ዝኽእሉ ተርእዮታት እዮም። ንኣብነት፡
ኣብ መላእ መንበሪ ገዛ ቀረብ ኤሌክትሪሲቲ፡ መሞቒ ወይ ማይ ምስ
ዘይህሉ፣ ወይ ድማ ፍሪጅ ምስእትባላሾ። ዘጋጠመ ጕድለት ክሳብ
ዝስዕብ ናይ ስራሕ መዓልቲ ክትዕገሶ ትኽእል ምስእትኸውን፡ በዛ
ን24 ሰዓታት እትሰርሕ ናጻ መስመር ተሌፎን ተጠቒምካ ኣይትሓ
ብር።

ናይ ምዝንጋዕ ዕድመታት(ረብሻታት ዝብል ክፋል

ተመልከት)

ቬንቲሌተራት
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ኣብ ልዕሊ ምድጃ ናይ ክሽነኻ እትርከብ ቬንቲሌተር፡ ናብ መንበሪ
ገዛኻ ንፋስ ኣብ ምእታው ዓቢ ግደ ዘለዋ ንብረት እያ። ኣብ ሽፋን
ናይ ቬንቲሌተር ንዝርከብ ፊልትሮ ኣንተወሓደ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ
ብዝግባእ ኣጽርዮ። ነዚ ፊልትሮ እዚ ንኣቝሑ ብዝግባእ ንቡር
መዕፈሪ ተጠቒምካ ኣብ መሕጸቢ ኣቝሑ ጌርካ ሕጸቦ። ኣብ ካልእ
ክፋል ናይ መንበሪ ገዛኻ ንዝርከቡ መተንፈሲታት እውን ብግቡእ
ኣጽርዮም።
ቪንቲሌተር ምስራሕ ምስእትኣቢ፡ ብዛዕባ እዚ ብልሽት እዚ
ሓብር።
ነዚ ዝምልከቱ ናይ ክንክን መምርሒታት ኣብ ገጽ 16 ክትረኽቦም
ትኽእል ኢኻ።

ኣዕዋፍ
ምስ ጐረባብትኻ ብሰላም ምእንቲ ክትነብር፡ ኣብ ቴራሶ ኴንካ ንኣ
ዕዋፍ በረኻ እኽሊ ካብ ምሃብ ተቘጠብ። ቀልቀል ናይ ኣዕዋፍ
ቴራሶ ከባላሹ፡ ከም ውጽኢቱ ድማ ባልዕ ክጽውዕ ይኽእል እዩ።
ካብ መንበሪ ህንጻ ርሕቕ ኢልካ ጭራም ስብሒ ወይ ተመሳሳሊ
ነገር ኣንጠልጥል.

መኽዘናት
ነፊሲወከፍ መንበሪ ገዛ ናይ ገዛእ-ርእሱ መኽዘን ኣለዎ። መኽዘን
ኣብ ትሕተ-ባይታኣዊ ክፋል ናይ ህንጻ፡ ኣብ ላዕለዋይ ደርቢ ወይ
ኣብ ካንቸሎ እዩ ዝርከብ። መኽዘንካ ግቡእ መዕጸዊ ከምዘለዎ ኣረ
ጋግጽ። ዝዀነ ይኹን ብልሽት ከየጋጥም ንመኽዘንካ ኣብ ስሩዕ
እዋን እናተመላለስካ እንተፈተሽካዮ ዝበለጸ እዩ።
ኣብ ናይ ትሕተ-ባይታኣዊ ደርቢ ይኹኑ ኣብ ላዕለዋይ ደርቢ
ዝርከቡ መተሓለለፊታትን መደያይቦታትን ኣብ ምንቅስቓስ ሰባት
ኣገደስቲ ብምዃኖም፡ ከም መቐመጢ ናይ ንብረት፡ ዓረብያታት
ቋልዑ፡ ምርኩስ-መሰል ሰድያታት፡ ብሽክለታታን ካልእን ክንጥቀመ
ሎም ኣይግባእን።
ድሕነት ኩሉ ንምሕላው፡ ኣብ መኽዘን ተባራዕቲ ነገራት ከተቐ
ምጥ ኣይግባእን።
ተወሳኺ ሓበሬታ፦ ንነገራት ብቐጥታ ኣብ ልዕሊ ምድሪ-ቤት ኣይ
ተቐምጦም። ብኣንጻሩ፡
ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ልዕሊ ከብሒ ኣበርኽ ኣቢልካ ስቐሎም።

ከምዚ ምግባር ዝድለየሉ ምኽንያት ንብረትካ ካብ ሓደጋ ንኽድሕን
እዩ። ምኽንያቱ ብሰንኪ ማይ ዝስዕብ ምብልሻው ንብረት ብትሕተባይታኣዊ ደርቢ እዩ ዝብገስ።

ጋራጅ
ናይ ጋራጅ ቦታ ብመገዲ ናትና ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ እዩ ዝካረ።
እዚ ጋራጅ እዚ ከምመዐሸጊ መካይን ደኣ’ምበር ከም መኽዘን ክት
ጥቀመሉ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣብ ጋራጅ ተባራዕቲ ፈሰስቲ ይኹኑ
ናይ ጋዝ መትሓዚታት (ጠራሙስ) ከተቐምጥ ከምዘይትኽእል ኣይ
ትረስዕ።
ኣብ እዋን ምሕጻብ ማኪና ዝእከብ ረሳሕ ማይ ንኣከባቢ ሃሰይቲ
ዝዀኑ ባእታታት ስለዝርከብዎ፡ ናብ ዝቐረበ ፋኛቱራ ኣትዩ ብቕል
ጡፍ ክእለ ድማ ስለዝግባእ፡ ኣብ መላገሲ መገዲ ናይ ጋራጅ ይኹን
ማካይን ደው ኣብ ዝብላሉ ቦታ ኴንንካ ማኪና ምሕጻብ ፈጺሙ
ክልኩል እዩ።

ስጋ ምጥባስ
ኣብ ተራሶ ኴንካ ስጋ ምጥባስ ክልኩል
እዩ። ኣብ ገለ ክፋል ናይ መንበሪ
ከባቢና ፍሉያት ንመጥበሲ ስጋ ተባሂ
ሎም ዝተዳለዉ ቦታታት ኣለዉ። ተጠቒ
ምካ ዝድርበ መጥበሲ ስጋ ምስእትጥቀም፡ ጓህሪ
ከምዝጠፍአ ብግቡእ ኣረጋጊጽካናብ፦
መአከቢ ጓሓፍ

ከቢድ-ዝሚዛኑ ጓሓፍ
ሳንድቪኬንሁስ ከቢድ-ዝሚዛኑ ጐሓፍ ኰነ ተጓዳእቲ ነገራት ዝሓዙ
ጐሓፋት ኣይእክብን እዩ። ከምኢኣቶም ዝኣመሰሉ ጓሓፋት ብኣን
ጻሩ ኣብ መመስርሒ መደበራት እዮም ክሕደጉ ዘለዎም። እዞም
መደበራት እዚኣቶም ብዛዕባ ዝርከቡሉ ቦታን ዝኸፍቱሉ ሰዓትን
ኣብ gastrikeatervinnare.se ብምእታው ሓበሬታ ክትረክብ
ትኽእል ኢኻ።

መንጠልጠሊ ክዳን
መንጠልጠሊ ክዳን ሓደ ካብ'ቶም ደረጅኦም ዝሓለዉ ቀወምቲ ንብ
ረታት ናይ ንበሪ ገዛ እዩ። ናይ ገዛእ ርእስኻ መንጠልጠሊ ክዳን
ምስዝህልወካ፡ ነቲ ኣብ ገዛ ዝጸንሓካ ዓቅቦ። መንበሪ ገዛ ገዲፍካ
ኣብ እትወጽኣሉ እዋን ድማ ነቲ ናትካ ወሲድካ ንዕኡ ኣብ ቦታኡ
ምለሶ።

ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ
ንተኻረይትና ዝኸውን ጥርኑፍ ሓበሬታ ኣብ ነቝጣ መርበብ
ሓበሬታsandvikenhus.se፡ ኣብ ትሕቲ ሚና ሲዶር፡ ክርከብ
ይከኣል።
ተጠቃሚ ናይ’ዚ ናይ ሚና ሲዶር ሓበሬታ ንምዃን፡ ንኣብነት ገዛ
ክትካረ ከምእትደሊ ንምሕባር፡ ምዝጉብ ተጠቃሚ ምዃን የድሊ።
ከም ኣብ ትሕቴና ከም ዝርከብ ተኻራዪ መጠን፡ ኣብ’ዚ ነቝጣ
መርበብ ሓበሬታ፡ ሚዛን ዝኸፈልካዮ ገንዘብ ክራይ ናይ ምርኣይን
ጕድለታት ኣቀራርባ ጸብጻብ ናይ ምፍታሽን ዕድል ኪህልወካ እዩ።
ብዘይካ’ዚ፡ ኣድራሻታት ናይ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ኣባላት ማሕበር
ተኻረይትን ወለንታውያን ወከልቲ ኣካረይትን፡ ኣብ’ዚ ገጽ መርበብ
ሓበሬታ እዚ ክጸንሓካ እዩ። ንኣብነት፡ ኣብ ናይ ከባቢኻ ኣኼባታት
ብዛዕባ ዝተኻየዱ ዝርርባት ገለ ጽሑፍ ረኺብካ ከተንብብ ትኽእል
ኢኻ

ከልበ-ድሙ
ኣብ መንበሪ ገዛውቲ ናይ ሳንድቪኬንሁስ ከም ከልቢ፡ ድሙ፡ ዓሳን
ዕጹዋት ኣዕዋፍን ዝኣመሰሉ ጥሪታት ምውናን ይፍቀድ እዩ። ንጐረ
ባብትኻ ኣብ ሓደጋ ከእትዉ ዝኽእሉ፡ ከም ኣትማንን ካልኦት ለመ
ምትን ዝኣመሰሉ መርዛማት እንስሳታት ኣብ መንበሪኻ ክትሕዝ
ኣይፍቀደልካን እዩ። ከም ከልበ-ድሙ ዝበሉ ብዙሓት እንስሳታት
ከተጥሪ ምስእትሓስብ፡ ናይ ፍቓድ ወረቐት ከድልየካ እዩ።
ዘጥረኻዮም እንስሳታት ከባቢ ክርብሹን ደገ ከጋዕዝዩን ኣይ
ግባእን። ከም ርሺ ዝኣመሰለ ከልበ-ድሙ ቀልቀሎም ዝደፍኡሉ
ርስሓት ምስ ዝነድድ ጓሓፍ ኪውገን ይግባእ። ጥሪትካ ኣብ ግዳም
ንዘውደቖ ቀልቀል ናይ ምውጋን ሓላፍነት እውን ኣለካ።
ብፍላይ ድሙኻ ኣብ ሓዊ መጥፍኢ
ሑጻን ካልእን ከይትሸይን ተጠንቀቕ።

ንዓኻ ዝምልከት ጸብጻብ፦
ናይ ሕሳብካ ዘምኽፋል ክበሃል እንከሎ
ጸገማት ኣብ፦
• ምርካብ ልቓሕ ባንክ
• ዕድጊ ምፍጻም
• ምዝገባ ኣገልግሎት ተሌፎን
• ምርካብ ካልእ መነብሪ ገዛ
• ምርካብ ስራሕ
• መድሕን

ክራይ(ብዛዕባ ኣውቶጊሮ እውን ተመልከት)
ክራይ ኣቐዲምካን ሓንሳብ ኣብ ወርሒን ይኽፈል። መግለጺ ሕሳብ
ክራይ፡ ክፍሊት መዓስ ክፍጸም ከምዝግባእ ይሕብር እዩ። ኣውቶ
ጊሮ ብዝቐለለ መገዲ ክፍሊታት ከተተግብረሉ እትኻል ኣማራጺ
እዩ።
ክራይ ደንጕየ ምስዝኸፍል ከ ዝስዕብ እንታይ እዩ?
ክፍሊትካ ኣብ እዋኑ ምስዘይተተግብር፡ ብመኽፈሊ ቅጥዒ ዝተሰነየ
መዘኻኸሪ ደብዳቤ ክንልእከልካ ኢና።
ክፍሊት ብሙሉኡ ምስዘይፍጸም ድማ እቲ ጉዳይ ናብ ኣገልግ
ሎት ምኽባር ሕጊ ሽወደን ክሓልፍ እዩ።
ክፍሊተይ ኣብ ምፍጻም ምስዝድንጒ እንታይ ክገብር ይግብኣኒ?
ንሳንድቪኬንሁስ ተወከስ።

ኣብ እዋኑ ክፍሊትካ ኣደቓቕስ – ናይ ሓቂ ዘዋጽእ እዩ!
ምውህላል ዕዳ ክራይ ገዛ ናብ'ዞም ዝስዕቡ መተንቀቕታታትን መቕጻዕትታትን ዘቃልዕ እዩ፦
ካብ'ቲ ግቡእ እዋን ሓደ ሰሙን ምስሓለፈ፡ ሳንድቪኬንሁስ ዝለኣኾ ክፍሊትካ ከተደቓቕስ ዘዛኽኽር
ደብዳቤ ክመጽኣካ እዩ። እዚ፡ ድሮ ናይ 180 ክሮነር መቕጻዕቲ መጺኡካ ኣሎ ማለት'ዩ።
ድሕር'ዚ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ዕዳኻ ምስዘይተደቃቕስ፡ እቲ ጉዳይ ናብ ኣገልግሎት ምኽባር ሕጊ
ሽወደን ክሓልፍ እዩ። ተወሳኺ ናይ 720 ክሮነር ተወሲኑልካ ድማ ከም ሕሳብ ዘይከፈለ ሰብ ኣብ መዝገብ
ክትሰፍር ኢኻ።
ድሕር'ዚ ሕሳብካ ምስዘይተደቃቕስ ግን ብዘይ ይግባይ ካብ መንበሪ ገዛ ከምእትወጽእ ክግበር እዩ።
ጠቕላላ ድምር ናይ ዘየድልዩ ወጻኢታት መቕጻዕቲ፦

180 ክሮነር
720 ክሮነር
600 ክሮነር
1,500 ክሮነር
+ ወለድ
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ገመዳዊ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን

በዓል-ሞተረ መሞቒታት

ኩሎም እንውንኖም ገዛውቲኣገልግሎት ገመዳዊ ኣገልግሎት ቴሌቪ
ዥን ዘለዎም እዮም። ዝዀነ ይኹን ቴሌቪዥን ዝውንን ተኻራዪ
እምበኣር ናይ ፍቓድ ተሌቪዥን ክፍሊት ክፍጽም ይግደድ። እዚ
ክፍሊት እዚ ብተናጸል ናብ ራዲዮትጃንስት ዝወሃብ እዩ።
ንእዋናዊ ዝርዝር ቻነላትን ቻነላት ፊልምን ዝምልከት ሓበሬታ
ኣብ sandvikenhus.se. ይርከብ።

ሓደ ሶኬት ናይ በዓል-ሞተረ መሞቒ ዝህልዎ ደረጃ ዓቕሚ ብመ
ንጽር ኣምፔር ምስዝጥመት፡ ኣብ ዓቕሚ ናይ'ቲ ምስኡ ዘሎ ፊዩዝ
ዝምርኰስ እዩ። ነዚ ዓቕሚ እዚ ምስእትሓልፎ፣ ንኣብነት እንተላይ
ካልእ ዓይነት መሞቒ ምስእተእቱ፡ ፊዩዝ ክቃጸል ተኽእሎ ኣሎ።
እዚ ንናይ ጐረባብትኻ ናይ ሞተረ መሞቒታት እውን ዝጸሉ ጸገም
እዩ።

ኮማዊ ቅርዓት

ጸየቕቲ ውሻጠ

ሓያለይ ካብ መንበሪ ቦታታትና፡ ተኻረይቲ ኣብ ማሕበራዊ ኣጋጣ
ሚታት ክጥቀሙሎም ዝኽእሉ ኮማዊ ቅርዓታት ኣለውዎም። ንም
ዝገባ ዝምከቱ መምርሒታት፡ ኣብ መደያይቦ ኣብ ዝርከብ ምልክ
ታታት ዝልጠፉሉ ሰሌዳ፡ ከምኡ'ውን ኣብ ትሕቲ ሚና ሲዶር ኣብ
sandvikenhus.se ክርከብ ይከኣል።

ኣብ መንበሪ ገዛኻ ገለ ካብ ጸየቕቲ ውሻጠ ወይ ባልዓት ምስእትረ
ክብ፡
ናብ ካልእ ቦታታት ምእንቲ ከይባዝሑ ንሳንድቪከንሁስ
ተቓላጢፍካ ሓብር።

ትሕተ-ባይታኣዊ ደርቢ
(ንቦታታት መኽዘን ዝምልከት ሓበሬታ)
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ናይ ሳተላይት ሸሓኒታት
ኣብ ዓንዲ ወይ ኣብ ቴራሶ ተሰቒሎም ንዝርከቡ ናይ ሳተላይት ሸሓ
ኒታት ጸግን። ሸሓኒታት ሳተላይት ካብ ቴራሶ ወጻኢ ኣብ መንደቕ
ናይ ህንጻ ተሰሚሮም ክስቀሉ ኣይግባእን።

1 ሜትሮ

1 ሜትሮ

1 ሜትሮ

1 ሜትሮ ቀለም መንደቕ ምልካይ ወይ መመላኽዒ ወረቐት
ምልጣፍ ገዚኡ ምስኣኸለ፡ መጋረጃታት፡ኣምፑላትን
ዝተሰቕሉ ኣሳእልን ዝውርድ፣ ከምኡ'ውን ንኹሉ
ንብረት ገዛ ናብ ማእከል ምድሪ-ቤት ኣቀራርብ።
ብኹሉ ወሰናት ምድሪ-ቤት ናይ ሓደ ሜትሮ ናጻ
መተሓላለፊ ቦታ ክህሉ ይግባእ።

ናይ ማካይን ደው መበሊ

መንበሪ ገዛኻ ምክንኻን

እንነብረሉ ቦታ ንተኻረይትን በጻህትን ዘገልግሉ ናይ ማካይን ደው
መበሊ ቦታታት ኣለውዎ። ናይ ማካይን ደው መበሊ ቦታታት ከከም
ኵነታቶም ታቤላታት ተገይርሎም ኣሎ። ተኻረይቲ ንበጻሕቲ ኣብ
ዝተሓዝአ ቦታ ማኪና ደው ከብሉ ከምዘይግባእ ኣስተብህል። ኣብ
ልዕሊ ደው ዝብላ ማካይን ብዛዕባ'ዚ ቍጽጽር ክግበር እዩ። ናባኻ
ዝመጹ በጻሕቲ ካብ'ቲ ሓንቲ ማኪና ናይ በጻሒ ደው ኢላ ክትጸ
ንሖ ዝግባእ ንቡር ግዜ ንላዕሊ ክጸንሑ ምስዝደልዩ፡ ክትውከሶ
ዘድልየካ ኣካል፦
ንኣገልግሎት ዓማዊል ሳንድቪኬንሁስ ኣብ ፕላንጋታን ቍ.7 ወይ
ድማ ወኪል ህንጻ ናይ'ቲ ከባቢ ንዝዀነ ሰብ። ብኸምም'ዚ መገዲ
ንሳቶም ናይ ማኪና ደው መበሊ ፍቓድ/ትኬት ክህቡኻ ይኽእሉ።

መንበሪ ገዛኻ ብግቡእ ተኻናኸን። ዝዓነወ ወይ ብግቡእ ዘይተታሕዘ
መንበሪ ገዛ ምጽጋን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት እዩ። ንኣከባቢ ዘይ
ሃስዩን ንዝጸሪ ኣቕሓ ግቡኣት ዝዀኑን ከሚካላት ተጠቐም። ብርቱ
ዕን ዘይግባእን ከሚካል ምጥቃም ንእተጽርዮ ኣቕሓ ክሃስዮ ይኽእል
እዩ። ንስኻ ድማ ነዚ ብልሽት እዚ ናይ ምዕዳዩ ሓላፍነት ክትወስድ
ኢኻ።

ተረባቢ መጋረጃ መስኮት

ፋኛቱራታት ምድሪ-ቤትን መኽደኒታቶምን
ኣብ ትሕቲ መኽደኒ ፋኛቱራ ዝርከብ ኣውጺእካ ክጸሪ ዘለዎ
ዝገጥም ክፋል ኣሎ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ ምድሪ-ቤት ፋኛቱ
ራታትን መኽደኒታትን እኳ እንተ'ለዉ፡ ኩሎም ግን ስሩዕ ጽርየት
ይደልዩ እዮም። እዚ ምስዘይትግበር ግን ተዓቢሶም ሕማቕ ጨናን
ከስዕቡልና እዮም።

ኣብ መንበሪ ገዛውትና ዝርከቡ ተረበብቲ መጋረጃታት መስኮት 'ደረ
ጅኦም ዝሓለዉ' ክበሃሉ ዝኽእሉ ኣይኰኑን። ናይ ገዛእ-ርእስኻ
ተረባቢ መጋረጃ መስኮት ክትገብር ምስእትደሊ፡ ብግቡእ ኣገባብ
ክስቀል ይግባእ።
መንበሪ ገዛ ክትሰፍሮ እንከለኻ ኣብኡ ተረባቢ መጋረጃ መስኮት
ምስዝጸንሓካ፡ ናይ ምጽጋኑ
ሓላፍነት ኣለካ። ሳንድቪኬን
ሁስ ተረበብቲ መጋረጃታት
መስኮት ኣይጽግንን እዩ።

ክግበር ዘለዎ፦
መኽደኒ ፋኛቱራ ክፈትu፡ ምስ'ቲ መኽደኒ ማይ ዝኽልክል ክፋል
ኣሎ – መትሓዚ ዘለዎ ወይ ዘይብሉ – እዚ ክእለ ይግባእ። ትኽ
ኣቢልካ ንላዕሊ ስሓቦv ኣብኡ ንዝተለጠፈ ጸጕሪ መሳልን ካልእን
ርስሓት እለዮ። ንመኸልከሊ ማይ ናብ ቦታኡ መሊስካ ኣጸቢቕካ
ጽቐጦ። እንተ ዳኣ ፍልይ ዝበለ ፋኛቱራ ምድሪ-ቤት ኰይኑ ዘለካ
'ሞ ከመይ ጌርካ ከምእተጽርዮ ዘይትፈልጥ ኴንካ፡ ንጨንፈር ሓገዝ
ጕድለታት ተወከስ።
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ባስካ ማይ
ንድሕነት ተባሂሉ፡ ኣብ መንበሪ ከባቢና፡ ፍኑዋት ናይ ምሕምባስ
ምዝንጋዓት ክካየዱ ኣይነፍቅድን ኢና።

ምትዕርራይ
(ብዛዕባ ጽገና ተመልከት)

ሽጋራ ምትካኽ
ከም መእተዊታት፡ መደያይቦታት፡ ሰፍሰፍቲን ኣብያተ-ሕጽቦ
ናይ ካልኦት ህንጻታትን ኣብ ዝኣመሰሉ ናይ ሓባር ቦታታት ሽጋራ
ምትካኽ ኣይፍቀድን እዩ። ብሰንኪ ትኪ ሽጋራ ቍጥዐ ኣካላት ክለ
ዓሎም ዝኽእሉን ከም ሳዕቤኑ ብጽኑዕ ኪሓሙ ዝኽእሉን ብዙሓት
ሰባት ኣለዉ። ካብ መእተዊ ናይ ህንጻ ብዙሕ ከይረሓቕካ ሽጋራ እን
ተዘይኣትከኽካ ተመራጺ እዩ። ብተራሶ ወጺእካ ሽጋራ ከተትክኽ
ምስእትደሊ እውን ኵነታት ጐረባብትኻ ኣብ ግምት እንተኣእተኻዮ
ጽቡቕ እዩ። ከም ንቡር ተረፍ ሽጋራ ኣብ መንገፊ ሽጋራ ጠፊኡ
ክተርፍ እዩ ዘለዎ።

ምስ መንበሪ ገዛኻ ዝተኣሳሰሩ ዕማማት ባዕልኻ ከተተግብር ዘኽእ
ሉኻ መምርሒታት ኣብ sandvikenhus.se ይርከቡ።
ዝዀነ ይኹን ሕቶ ምስዝህልወካ ብመገዲ ቍጽሪ ተሌፎን 026-24
22 00 ንጨንፈር ሓገዝ ናይ ዝተባላሸዉ ንብረታት ተወከስ።

ናይ ትኪ ካምፓኔላ
ኣብ ኩሎም መንበሪ ገዛውቲ ናይ ትኪ ካምፓኔላታት ኣለዋ። ናይ
ትኪ ካምፓኔላታት፡ ባትሪ ክትቅይረለን ኰነ ምስዝበላሸዋ ክትጽግ
ነን ሓላፍነት ኣለካ። ድምጺ ናይ ትኪ ካምፓኔላ ካብ ግዜ ናብ ግዜ
እናቐጠነ ምስዝመጽእ፡ ባትሪ ትውድእ ኣላ ማለት እዩ። ኣብ ዝሓጸረ
እዋን ባትሪ ቀይረላ።
ናይ ፈተነ መጠወቒ ስለዘለዋ፡ ንዕኡ ብምጥዋቕ ብግቡእ ትሰርሕ
ምህላዋን ዘይምህላዋን ኣረጋግጽ። ባትርን መውጽኢ ድምጽን
ብግቡእ ይሰርሑ እንተ'ልዮም፡ ካምፓኔላኻ ክትድውል ክትጅ
ምር እያ። ኣብ ውሽጢ ናይ ትኪ ካምፓኔላ፡ ኣብ መንበሪ ገዛ ትኪ
ከይህሉ ዝፍትሽ ኣካል ኣሎ። እዚ ኣካል እዚ ብግቡእ ይሰርሕ ምህላ
ዉን ዘይምህላዉን ንምርግጋጽ ከኣ ልክዕ ኣብ ትሕቲኡ ክርቢት ሸር
ጥጠሉ። መተን ናይ'ቲ ካብ ዝተሸርጠጠ ክርቢት ዝወጽእ ትኪ፡
ካምፓኔላ ደወል ክትጅምር ዝኣኽላ ክኸውን ኣለዎ።
ኣብ ናይ ሓቂ ህጹጽ እዋን ሓደጋ፡ ኣቐዲምካ ዝወሃብ
መጠንቀቕታ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ሓዊ ኣብ ንብረት ከይበጽሐ
እንከሎ ንምጥፍኡ ሓጋዚ እዩ። እንተዘየሎ፡ ንስኻን ኣባላት ስድራ-

ቤትካን ብቕጽበት ናብ ውሑስ ቦታ ተኣለ። ኣብ መንበሪ ገዛኻ ተወ
ሰኽቲ ናይ ትኪ ካምፓኔላታት ምትካል ዝበለጸ ምኽሪ እዩ።
ናይ ትኪ ካምፓኔላ ብግቡእ ትሰርሕ ምህላዋን ዘይምህላዋን
ብቐጻሊ ኣረጋግጽ። እዚ ኣብ ሰለስተ ኣዋርሕ ሓንሳብ እንተተተግ
በረ ዝበለጸ እዩ። ብዘይካ'ዚ፡ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ድዩ ክልተ ሳዕ፡
ቫክዩም ክሊነር ተጠቒምካ ጽርየት ናይ ትኪ ካምፓኔላ ዝረጋግጽ።
ባትሪ ምቕያር ከኣ ኣይትረስዕ።
ክትግበር ዘለዎ፦
ናይ ትኪ ካምፓኔላኻ ካብ መንጠልጠሊኣ ንምውጻእ ብኣንፈት
ቀስቲ ሰዓት ኣዝውራu። ኣብ ዳሕረዋይ ሸነኽ ናይ ካምፓኔላ
ትኪ ንዝርከብ ባትሪ ኣውጺእካ ብሓድሽ ተክኣዮ። ካምፓኔላ ትኪ
ናብ ቦታኣ ክትመልሳ እንከለኻ፡ እቲ ሕርጎ ዘለዎ ገጽ ብግቡእ ከምዝ
ገጠመ ኣረጋግጽv። ድሕር'ዚ ኣንጻር ኣንፈት ቀስቲ ሰዓት ብምዛር
ናብ ቦታኣ ምለሳ።

ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝጠቅም ውጡር መዝለሊ
ጨርቂ

14

ምቕያር ፍዩዛት
ናይ ፍዩዛት ሳናዱቕ፡ ካብ ኤሌክትሪካዊ ጽዕነት ዝከላኸሉ ናውቲ
እዩ ዝሕዝ። ኣብ ሓደ እዋን ብዙሓት ኤሌክትሪክ ዘህልኹ መሳርሒ
ታት ምስእትውልዕ'ሞ ኤሌክትሪካዊ ጽዕነት ልዕሊ ንቡር ጾር ምስዝ
ኸይድ፡ ሓደ ወይ ዝያዳ ካብ'ዞም ፍዩዛት ስለዝቃጸል፡ ጽዕነት ጸዓት
ክስተኻኸል ይኽእል። ጽዕነት ንዝወሰኸ ኤሌክትሪካዊ መሳርሒ
ብምእላይ ንዝጠፍአ ፍዩዝ ፈትሽ።
ኣብ ጫፍ ናይ ፍዩዝ ናብ ዝርከብ ንእሽተይ ሕብራዊ ምልክት
ኣስተብህል። እቲ ሕብራዊ ምልክት ፍዅስ ዝበለ ምስዝኸውን፡
እታ ፍዩዝ ተቓጺላ ኣላ ማለት እዩ። ንዝተቓጸለ ፍዩዝ ብሓድሽ
ተክኣዮ። ሕብሪ ናይ ፍዩዝ ምስ ናይ'ቲ ፍዩዝ ዝለግቦ ተቐባሊ ተመ
ሳሳሊ ክኸውን ይግባእ። ዝተቓጸሉ ፍዩዛት ክትጽግን ኣይትፈትን –
ፋይዳኡ ክስተት ናይ ዝያዳ ጽዕነት ኤሌክትሪክ እዩ። እዚ ድማ ናብ
ባርዕ ሓዊ ዘቃልዕ እዩ።
ገለ ካብ ገዛውትና ኣብ ክንዲ ፍዩዝ ዘገልግሉ ኣውቶማቲካውያን
ብረይከራት ኣለውዎም። ኣብ'ዚ እውን ጽዕነት ኤሌክትሪክ ምስዝ
ዛይድ ብረይከር ባዕሉ ይምለስ ማለት'ዩ። ዝቃጸል ፍዩዝ ግን ኣይህ
ሉን።
ሓንሳብ ንጠንቂ ናይ'ቲ ዝያዳ ጽዕነት ኤሌክትሪክ እንታይ ምዃኑ
ምስተረዳእካ፡ ንዝተመልሰ ብረይከር መሊስካ ወልዓዮ u
ብዙሓት ካብ'ቶም ብኣና ዝውነኑ መንበሪ ገዛውቲ፡ ተመላሲ ጸዓት

ዝዕቅኑ መሳርሒታት ዝተገጥሙሎም እዮም። እዚ ንብረት እዚ
ኣብ ስርዓተ-ኤሌክትሪሲቲ ናይ ገዛኻ ዝዀነ ይኹን ጸገም ምስዝ
ህሉ የለልን ኮንታቶረ የጥፍእን። ሓይሊ ኤሌክትሪሲቲ ምስዝጠ
ፍእ፡ እታ ዳሕረወይቲ ናብ ሶኬት ዘእተኻያ ንብረት እለያ። ድሕር
'ዚ ነቲ ተመላሲ ጸዓት ዝዕቅን መሳርሒኻ መሊስካ ብምውላዕ ኣስ
ተኻኽሎ።

ማይ ኣብ መሕጸቢ ኢድ ቀልጢፉ ምስዘይከይድ ዝበዝሕ እዋን
ክዉን ምኽንያት ኰይኑ እንረኽቦ፡ ብሰንኪ ምእካብ ርስሓት
ዘጋጥም ማዕበስቲ ቱቦ እዩ። እዚ ንኽንጽግኖ ካብ እንሓስቦ
ንላዕሊ ቀሊል እዩ። ዘድልየና መሳርሒ፡ ፖምፓ ኢድ (ናይ ሽቓቕ
መምጠጢ) ጥራይ እዩ። ንኽትገዝኦ ክቡር ኣይኰነን፤ ዳርጋ ኩሉ
ሳዕ ከኣ ነዚ ጸገም እዚ ኣብ ምፍታሕ እኹል መሳርሒ ኰይኑ ኢና
እንረኽቦ። ኣብ ኣብያተ-መሸጣ ንብረት ወይ ብዝሒ ንብረት ኣብ
ዝሕዙ ዓበይቲ ድኳናት ብምኻድ ክንገዝኦ ንኽእል ኢና።
እቲ ማይ ዝቈጻጸር ኣካል መሕጸቢ ኢድ፡ እቲ ርጕድ ዝበለ ጻዕዳ
ክፋል ናይ'ቲ ታሕተዋይ ቱቦ እዩ። ሕማቕ ጨና ንላዕሊ ተመሊሱ
ከይወጽእ ዝሕግዝ እዚ ኣካል እዚ እዩ። ዝረገፈ ጸጕሪ፡ ፍራፍ
ሳሙናን ርስሓትን ኣብ ፋናቱራ መሕጸቢ ኢድ ብቐሊሉ ክስገዱ
ከም ዝኽእሉ ነገራት ኩይኖም፡ ከም ሳዕቤኑ ማይ ንታሕቲ ካብ
ምውራድ ይኽልከል።
እዚ ኩሉ ድሕሪ ምግባርካ ማይ ብግቡእ ምስዘይከይድ፡ ናብ
ጨንፈር ሓገዝ ጕድለታት ኣመልክት።

ክግበር ዘለዎ፦
ማይ ከይዘርቝ ብዓባይ-ዓባዪቶኻ ወይ ብቝራጽ ችሮቶ ዕገቶ።
መምጠጢ ፖምፓ ኣብ ልዕሊ ቀዳድ ናይ መሕጸቢ ኢድ
ኣንብሮu። ጋብላ መሕጸቢ ኢድ ክሳብ ፍርቂ መሊእካ ብፖምፓ
ምጠጦ።
ርስሓት ብፖምፓ ምኻድ ምስኣብየካ፡ ፋኛቱራ ከተጽሪ ፈትን።
መጀመርታ፡ ማይ ብስሚንቶ ከይፈስስ ኣብ ትሕቲ መሕጸቢ ኢድ
ሳንኬሎ ቀርብ።
ታሕተዋይ ክፋል ወይ ቱቦ መሕጸቢ ኢድ ፍታሕ፡ vማለት
ብኢድካ። መፈታትሒ መሳርሒታት ኣይትጠቐም።
ኣጻብዕትኻ ተጠቒምካ ንኹሉ ዝተወተፈ ርስሓት ጓሕጒሕካ ኣው
ጽኣዮ፣ wካቻ-ቪተ ክትጥቀም እውን ትኽእል ኢኻ። ናብ ውሽጢ
እቲ ቱቦ ብምርኣይ ዝተረፈ ርስሓት ከይህሉ ኣረጋግጽ።
ቀጺልካ ነቲ ዝፈታሕካዮ ታሕተዋይ ክፋል መሕጸቢ ኢድ
ግጠም። ኣጸቢቑ ከምዝገጠመ ኣረጋግጽ።
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ምስ መንበሪ ገዛኻ ዝተኣሳሰሩ ዕማማት ባዕልኻ ከተተግብር ዘኽእሉኻ መምርሒታት ኣብ sandvikenhus.se
ይርከቡ። ኣብ'ዚ ዝዀነ ይኹን ሕቶ ምስዝህሉ፡ ብኽብረትካ፦
ብመገዲ ቍጽሪ ተሌፎን 026-24 22 00 ንጨንፈር ሓገዝ ናይ ዝተባላሸዉ ንብረታት ተወከስ።

ኣብ ክሽነኻ እትርከብ ቬንቲሌተር
ኣብ ክሽነኻ እትርከብ ቬንቲሌተር፡ ናብ መንበሪ ገዛኻ ንፋስ ኣብ
ምእታው ዓቢ ግደ ካብ ዘለዎም ንብረታት ሓንቲ እያ። ዘይተጻ
ረየ ንፋስ ናብ ግዳም ዘውጽእ ንእሽተይ ቀዳድ ኣብ ቬንቲሌተር
ይርከብ። ስለዝዀነ፡ ፊልትሮ ናይ ቬንቲሌተር ኣብ ስሩዕ እዋን
ጽርየት ክካየደሉ ይግባእ።
ነዚ ቀዳድ ናይ ቬንቲሌተር ዘይተ-መይትን ደሮናን ምስዝመ
ልኦ፡ ኣየር ብግቡእ ንግዳም ኪወጽእ ኣይክእልን እዩ። እዚ ጥራይ
ዘይኰነ፡ እዚ ረሳሕ ዘይቲ እዚ ናብ መግብኻ ክነጥብ ይኽእል እዩ።
ፊልትሮ ናይ ቬንቲሌተር ኣብ ነፍሲወከፍ ሳልሳይ ወርሒ እንተተ
ሓጽበ ዝበለጸ ይኸውን። መግቢ ብብዝሒ ትኽሽን እንተዄንካ ድማ
ወርሓዊ ኪሕጸብ ይግባእ። ጽቡቕ ዓይነት ፈሳሲ ሳሙና መሪጽካ
ተተቐም።
ዋግኦም ሕስር ዝበለ ፈሰስቲ ሳሙናታት ንዘይቲ ከምዝግባእ ኣየ
ጽርይዎን እዮም።
ፊልትሮታት ናይ ቬንቲሌተር ከከም ዓይነቶም ዝፈላለዩ እዮም።
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ንነገራት ባዕልኻ ከተተግብር ዘኽእሉኻ መምርሒታት
ኣብ’ዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ክትረኽቦም ትኽእል፦
ኣብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ SANDVIKENHUS.SE። ኣብ'ዚ
ዝዀነ ይኹን ክበርህ ዘለዎ ጉዳይ ምስዝህሉ፡ ብኽብረትካ ንጨን
ፈር ሓገዝ ጕድለታት
ብቝጽሪ ተሌፎን 026-24 22 00 ሓብር።

ይኹን እምበር ንጽርየቶም ዝምልከት መምርሒ ተመሳሳሊ እዩ።
ክግበር ዘለዎ፦
ፊልትሮ ብድሕሪ መስኮት ቬንቲሌተር እዩ ዝርከብ። ነተን ክልተ
መጠወቒታት ብምሓዝ ካብ ቦታኡ ኣውጽኣዮ u እዚ ክትገብር
እንከለኻ መስኮት ቬንቲሌተር ኣፉ ናብ ታሕቲ ወገን ክኸውን
ይግባእ።
ንመስኮት ቬንቲሌተር ኣፉ ናብ ታሕቲ ወገን ጌርካ ኣቐምጦ።
ነቲ ንፊልትሮ ቀርቂሩ ዝሕዝ ኣካል፡ ክልተ ኣስናኑ ጸቒጥካ ብምሓዝ
ኣምልቆ v.
ንፊልትሮ wምዉቕ ማይን ፈሳሲ ሳሙናን ተጠቒምካ ሕጸቦ።
ቅብኣት ብጽቡቕ ዘጽሪ ዓይነት ፈሳሲ ሳሙና ተጠቐም።
ንፊልትሮን መትሓዚኡን ናብ ቦታኦም ማለት ናብ መስኮት ቬንቲ
ሌተር ምለሶም። ቀጺልካ ንመስኮት ቬንቲሌተር ዝባኑ ንላዕሊ ወገን
ጌርካ ኣዳልዎx። ምስ ናይ ቅድሚት ጥርዚ መስኮት ኣሰማሚዕካ
ናብ ቦታኡ ግጠሞ።

ኣገባብ ምምካኽ በረድ ፍሪጅ
ፍሪጅ ብበረድ ክትመልእ ምስእትጅምር፡ በረዳ ክመክኽ ይግባእ።
እዚ ምስዝግብር መግቢ ንንውሕ ዝበለ እዋን ክጸንሕ ይኽእል፡
ፍሪጅ ድማ ዝወሓደ መተን ጸዓት ተህልኽ። እዚ ንኣከባቢ እውን
ጽቡቕ ነገር እዩ።
ከም ንቡር፡ በረድ ፍሪጅ ክመከሉ ዝግባእ እዋን ኣብ ግዜ ቀትሪ
ናይ ዝሑል ወቕቲ እዩ። ምኽንያቱ፡ ካብ ፍሪጅ ንዝወጸ መግቢ ኣብ
ደገ ከተጽንሖ ትኽእል ኢኻ። እንተዘይኰይኑ ግን፡ ንዘለካ መግቢ
ኣብ ፌስታላት ብምቝጻር ሙቐት ክቈጻጸር ብዝኽእል ዓይነት
ፍሉይ ጨርቂ ጠቕልሎ።
ክግበር ዘለዎ፦
ፍሪጅ ኣጥፊእካ ንማዕጾኣ ክፈቶ። ዝመኸኸ በረድ ምእንቲ ናብኡ
ክነጥብ ታሕተዋይ ተመዛዚ ኣብ ዘለዎ ግደፎ።

ኣብ ቅድሚ ፍሪጅ፡ ኣብ ምድሪ-ቤት፡ ጋዜጣን ሽጎማኖ መሳሊ
ጨርቅን ኣንጽፍ። ዝበዝሕ እዋን መቕለዊ ባዴላ ኣብ መሬት ኣብ
ቅድሚ ፍሪጅ ከነቐምጥ ንኽእል። ማይ ዝዝቕብቡ ፍሉያት ንመ
ምከኺ በረድ ፍሪጅ ተባሂሎም ዝተሰርሑ ሳናጡ እውን ክንገዝእ
ንኽእል ኢና።
ውዑይ ማይ ዝመልአ መትሓዚ ኣብ ውሽጢ ፍሪጅ
ምስእተቐምጥu በረድ ቁሩብ ቀልጢፉ ክመክኽ ይኽእል። ማይ
ውዑይ ምስዘሓለ ብኻልእ ክትካእ ይኽእል። በረድ ባዕሉ መኺኹ
ኪወድቕ ሕደጎ። ንበረድ በላሕቲ ነገራት ተጠቒምካ ኣይትሰቕስቆ።
በረድ ምሉእ-ብሙሉእ ምስመኸኸ ፍሪጅ ምጽራይ ጀምር። ንጎ
ሚኖታት ናይ ማዕጾ ብጨርቂ ጌርካ ምንቃጾም ኣይትረስዕv።
ተመዘዝትን ዝመልቁ ከብሕታትን ክሕጸቡ ይግባእ። ፍሪጅ ቅድሚ
ምውላዓ ምሉእ-ብሙሉእ ከምዝነቐጸት ኣረጋግጽ። ፍሪጅ ኣብ
ግቡእ መጠን ሙቐት ምስወረደት መግቢ ምእታው ጀምር።
ፋኛቱራ መሕጸቢ ኢድ

17
ምድሪ-ቤት
ከም ቀዳማይ ኣማራጺ ድሩቕ ኣገባብ ጽርየት ምድሪ-ቤት እንተኣዘው
ተርካ (ቫክዩም ክሊነርን ምዅስታርን) ዝበለጸ እዩ። ንስሚንቶ ሃሳዪ
ስለዝዀነ ብዙሕ ማይ ኣይትጠቐም።
ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ፡ ጥሉል መወልወልን ከም ፈሳሲ ሳምና ዝኣ
መሰለ መጽረዪ ባእታን ብውሑድ መጠን ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።
ንእትጥቀመሉ መወልወሊ ብግቡእ ጽሞቆ።
እንተተኻኢሉ ልስሉስ ስምዓዊ መጽረዪ ስሚንቶ

ኣብ ስሩዕ እዋን ሓሓሊፍካ ተተቐም፣ ማለት ኣብ ክንዲ ፈሳሲ
ሳምናን
ጥሉል መወልወሊ ኣብ እትጥቀመሉ እዋንን ብኸምዚ ኣገባብ፡
ምድሪ-ቤትካ ሓድሽን ቀልጢፉ ኪጸሪ ዝኽእልን ኰይኑ ክጸንሕ
ይኽእል።
ውዑይ ማይ፡ ሓያል ሳሙናን ኣልካላይን መጽረዪ ባእታ (ልዕሊ
9 ዝበጽሕ ዓቐን ፒ.ኤች. ዘለዎ)ን ፈጺምካ ኣይትጠቐም።

መምርሒታት ኣጠቓቕማ መእለዪ ማክያ
ዓይነት ማክያ፦

ዝእለየሉ ኣገባብ፦

ችኮላታ፣ ግራሶ፡ ፍሩታ፡ ቡን፡ ወይኒ

ኣሲዳዊ ይኹን ኣልካሊናዊ ትሕዝቶ ዘይብሉ ተራ መጽረዪ
ባእታ ምስ ማይ ምጥቃም

ካትራመ፡ ጎማ፡ ዘይቲ፡ ቀለም ሳእኒ፡ ቀለም ቢሮ
ናፍታ፡ ዋይት-ስፒሪት፡ ማቲታ፡ ኵሕሊ ዓይኒ

ድሩቕ ኣገባብ ሕጽቦ

ስምዒ፣ ማስቲካ

ፈረኽረኽ ክብሉ ምስጀመሩ ሓኺኽካ ስደዶም

ደም

ዝሑል ማይ

ቀልቀል፡ ተምላስ፡ ምራት፡ ሽንቲ

12 ፐርሰንት ናይ ኣቸቶ ትሕዝቶ ዘለዎ ፈሳሲ

ብሽጋራ ዝነደደ

ብመሕጸብ ኣቝሑ ስልኪ ፋሕፊሕካ ብመለስለሲ ስምዒ
ምልካይ

Plattor
Plattor
Gräsmattor
Gräsmattor
ክንክን ደጋዊ ክፋል መንበሪ ገዛ
ደጋዊ ክፋል መንበሪ ገዛ ከም ጓሓፍ፡ ዝኣረገ ንብረት፡ ጎማታት
ማኪና፡ ዝተባላሸዋ ብሽክለታታት፡ ናይ ጓሓፍ ፌስታላትን ከምኡ
ዝኣመሰለን ጋዕ-ገልጠምን ክቕመጦ ኣይግባእን። ንዘየድልዩኻ ንብ
ረታት ናብ መደበራት ዳግመ ምምስራሕ ንብረት ናይ ጋስትሪክ ኣተ
ርቪናረ ኣረክቦም። ንተወሳኺ ሓበሬታ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ
gastrikeatervinnare.se ፈትሽ። ተኻረይቲ ደጋዊ ክፋል ናይ
መንበሪ ገዝኦም ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ኣለዎም።
ንዘየድልዩ ቀንጠመንጢ ነገራት ኰነ ኣብ ቅርዓት ተደርብዮም ንዝ
ጸንሑ ነኣሽቱ ጓሓፋት ናብ መአከቢ ጓሓፍ ብምድርባይ ጥራይ፡ ናይ
ሰራሕተኛ ጽርየት ዕማም ብሓባር ክንዓምምን ባህ ዘብል ኣከባቢ
ዘለዎ መንበሪ ቦታ ከነውሕስን ንኽእል ኢና።

ምምላስ ሓላፍነት ኣለዎም። ንኣብነት፡ ተኻያዪ ኣብ ሞንጎ ገዛውቱ
ናይ ማሻሻታ ጎልጎል ምስዘይደሊ ክኣልዮ ይኽእል እዩ። ዳሕራይ ግን
ማሻሻታ ናብ ዝነበሮ ክምለስ ኣለዎ።

ምጽራይ ውርጪ
ሳንድቪኬንሁስ ባዕሉ ኣብ ዝውንኖም መንበሪ ገዛውቲ ውርጪ
ናይ ምእላይ ጽርየት የካይድ እዩ። ኣብ ከባቢ ደው መበሊ ማካይ
ንን ማዕጾ ጋራጅን ዝርከብ ቦታ ግን ተኻረይቲ ባዕሎም ከጽርይዎ
ይግባእ፣ ምኽንያቱ ውርጪ ዝኣክልያ ማሽናት ናብ’ዞም ቦታታት እዚ
ኣቶም ኪኣትዋ ኣይክእላን እየን።
ካብ ተራሶን ማሻሻታን ናይ መበሪ ገዝኡ ውርጪ ናይ ማእላይ ሓላፍ
ነት ዝስከም ተኻራዪ ባዕሉ እዩ።

rabatter
ተኻረይቲ ንደጋዊ ክፋል ናይ መንበሪ ገዝኦም ናብ ንቡር ናይ
rabatter
Häckar
Häckar
ብኣትክልቲ ዝተሰርሑ ሓጹራት
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ኣብ ደጋዊ ክፋል መንበሪ ገዛኻ ዝርከብ ተኽላዊ ሓጹር ብኽንክን
ክተሓዝ የድልዮ። ነዚ ስራሕ እዚ ከመይ ጌርካ ከምእተሰላስሎ
ርግጸኛ ምስዘይትኸውን፡ ሓብረና።

StaketPlattor
ሓጹራት
Staket
Plattor

ጥንቃቐ ዝሓተተ ኣሰራርሓ ዝጠልቡን መልክዖም መሳጥነት ዘለዎን፡
ከምኡ’ውን ብግቡእ እተመልመሉን ዕዮኦም ከምዝግባእ እተጻፈፈን
ሓጹራትን ማዕጾታትን ከተዳሉ ትጽቢት ይግበረልካ። ተኻረይቲ
ባዕሎም ሓጹር ኣትክልቲ ናይ ምድላው ሓላፍነት ኣለዎም።
ዝጸንሑ ሓጹራት ብሓደስቲ ተኻረይቲ እዮም ዝውሰዱ።

rabatter

rabatter

ምኽሪ! ንሓጹር ተባሂሎም እተተኽሉ ኣትክልቲ፡ ላዕለዋይ ክፋሎም
ዝያዳ ውጥም ከምዝብል ኰይኖም ክቕምቀሙ ይግባእ። እዚ ብጻዕ
ቅን ዝያዳ ምዕሩያትን ኰይኖም ንኽጭብጭቡ ይሕግዝ፡ ኣብ ትሕቲ
ኦም ዝበቍል ጻህያይ እውን ይውሕድ።
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ኩሉ ሳዕ፡ ሓጹር ምስራሕ ይኹን ካልእ ተመሳሳሊ ህንጸት ቅድሚ
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ሳዕሪ ገደና

ሳዕሪ ገደና ከም ዝግባእ ክጭብጭብን ጽርየቱ ክሕሎም ምእንቲ
Häckar
ብቐጻሊ ክቕምቀም ይግባእ። ንዓኻ ኰነ ክጐረባብትኻ ሳዕሪ ምቕም
Häckar
ቃም።
rabatter
rabatter
Häckar
ደረታት
Häckar

ኣብ ሞንጎ ኣግራብ፡ ነኣሽቱ ኣግራምን ዕንባባታትን ዶብ ክትገብር
ይግባእ። ንጻህያይ እውን ኣብ እዋኑ እለዮ።

Plattor
Plattor
Staket
ማርሻፔዲ
Staket
Plattor
Plattor

ኣብ ሞንጎ ማቶኔላታት ናይ ማርሻፔዲ ንዝበቍል ጻህያይን ደቀቕቲ
ኣቝጽልትን እለ።

rabatter
rabatter
rabatter
rabatter

ምኽሪ! ሳዕሪ ገደና ብቐሊሉ ዝቕምቀም ምእንቲ ክዀነልካ፡ ደረት
ኣትክልትን ኣግራብን ይሃልዉኻ።

ምኽሪ! ጻህያይ ፍረ ክህብ ከይጀመረ፡ ገና ወቕቲ ጽድያ ኣብ ምቕ
ልቃሉ ምጽሃይ ክትጅምር ኣለካ። ኣሰራርዓ ደረት ዝቐለለ ንክኾነ
ልካ፡ ካብ 5-10 ሰ.ሜ. ዝንውሓቱ ስባር ቀሸም ተጠቒምካ ኣብ ሞንጎ
ኣትክልቲ ትልምታት ኣውጽእ። እዚ ብዝሒ ጻህያይ ንምውጋድ
እውን ሓጋዚ እዩ።

ምኽሪ! ንጻህያይ መዅዓቲ ተጠቒምካ እለዮ፤ ኣብ ማቶኔላ ንዝበቘሉ
ኣቝጽልቲ ድማ ብኻራ። ዋላ ንሒደት ጻህያይ እውን እንተዀነ፡
መሬትካ ብግቡእ ክትውልውል ይግባእ።
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ምምማይ ጓሓፍ
ጓሓፍ ስለእትመሚ፡ ዝተጓሕፉ ነገራት ዳግማይ ተመስሪሖም ናብ
ሓደስቲ ንብረት ክቕየሩ እውን ይኽእሉ እዮም። ኣብ መኽዘን
ተረፍ-መረፍ መግብን ንዕኡ ኣብ እተሓዝአ ፍሉይ ቦታን፡ ካብ
መንበሪ ቦታና ንዝተኣከበ ተረፍ መግቢ ንምምማይ ዘገልግሉ መሳ
ለጥያታት ኣለዉ። ንጓሓፍ ብመሰረት ኣብ መትሓዚታት ተመልኪ
ቶም ዘለዉ ኣገባባት ኣርንቦ፦ ተጓዳእቲ ነገራት ንዝሓዘ ጓሓፍ ናብ
መደበራት ዳግመ ምምስራሕ ንብረት ናይ ጋስትሪክ ኣተርቪናረ ኣረ
ክቦም።
ወጊድ ከይበልካዮ እንከለኻ ኣጸቢቕካ ሕሰብ
ሓንሳብ! ንዝኣረጉ ኣቝሑትካ፡ ብሽክለታ፡ ክዳውንትን መጻወቲ ህጻ
ናትን ክትጉሕፎም ከ የድልየካ ድዩ ብሓቂ? ብዙሓት ኣማራጺታት
ኣለዉኻ!
•

ኣቝሑትካ ንኽሽየጥ ኣብ ዕዳጋ ሓራጅ ቦታ ሕዝኣሉ ወይ ብመ
ገድኻ ከምዝሽየጥ ግበር! እዚ ብምግባርካ ዝኣረገ ንብረትካ ክኸ
ደልካ እዩ፣ ገንዘብ ድማ ኣብ ጁባኻ ከተትርፍ ኢኻ።

•

ንብረትካ ብመገዲ ኢንተርነት ሽጦ። ብዙሓት ኣማራጺታት
ናይ ዓደግትን ሸየጥትን ዘራኽቡ ነቝጣታት መርበብ ሓበሬታ
ኣለዉኻ።

•

ዝኣረጉ ንብረታትካ ብጐረባብትኻ፡ ኣዝማድካ ወይ ኣዕርዅትኻ
ክግዝኡ ይኽእሉ እውን ይኾኑ? ሕተት!

•

ኣብ ወጻኢ እትነጥፍ ናይ ግብረ-ሰናይ ትካል ንንብረትካ ሸይጣ
ክትጥቀመሉ ከተፍቅደላ እውን ትኽእል ኢኻ
– ሽያጡ ኣብ ግብረ ሰናይ ኪውዕል እዩ!

•

ንንብረትካ ናብ መደበር ዳግማይ ምምስራሕ ንብረት ሳንድቪ
ከን ኣረክቦ። ብኣና ክሓልፍ እዩ እንከሎ ከም ኣብ ኢድ ካልኣይ ተጠቃሚ ዝበጽሐ ንብረት ዝፍለጥ
ይኸውን። ባህርያውያን ጸጋታት ንምዕቃብ ዝኣክል፡ ዘለካ
ከቢድ-ዝሚዛኑ ጓሓፍ ተመምዩ ናብ መደበር ዳግማይ ምምስ
ራሕ ከምዝኸይድ ግበር።
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ኣይትረስዕ…
•

ዝድርበዩ ኣቝሑ ኰነ ድርብ መጠቕለሊ ዘለዎም
ነገራት ካብ ምጥቃም ተቘጢብካ ንመጠን ናይ
ዝእከበካ ጓሓፍ ነክየሉ።

•

እተዳልዎ ጥማር ጽርየቱ ዝሓለወ ክኸውን
ይግባእ። ኣብ ዝሑል ማይ ኣእትዎ – ዋላ ከም
ቀደምካ ሕጽቦ ኣብ እተካይደሉ እዋን። ጓሓፍ
ከይኵመረካ ዓጺፍካ ስጠጦ። እዚ ብምግባርካ ናይ
መጓዓዝያ ወጻኢታት እውን ከተቃልል ኢኻ።

•

ናብ ገበርቲ ሰናይ እትልግሶ ክዳን ጽሩይን ጕድለት
ዘይብሉን ክኸውን ይግባእ።

ኣብ’ቲ ብዓቕሚ-ሰብ ዝሰርሕ መደበር ዳግማይ
ምምስራሕ እተረክቦም ንብረታት ከመይ ዝኣመ
ሰሉ እዮም
ተጓዳእቲ ነገራት ዝሓዘ ጓሓፍ
ንኣብነት፦
• ብሜርኩሪ ዝሰርሓ ቴርሞሜተራት
• ተረፍ ቀለም
• ተረፍ ናይ ከሚካላውያን መበጽበጺታት
• ዝጐሓፍ ዘይቲ
• መመላኽዒታት
• ጸዓት-ቈጠብቲ ኣምፑላት/ፍሎረሰንት
ከቢድ-ዝሚዛኑ ጓሓፍ
ንኣብነት፦
• ዝኣረገ ንብረት ገዛ
• ብሽኽለታታት
• ዝተሰባበሩ ማቶኔላታት
• ካልኦት ክብደት ዘለዎም ነገራት
ኤሌክትሪካዊ ጓሓፍ
ናይ ሌድ ወይ ባትሪ ትሕዝቶ ዘለዎም ብኤሌክትሪክ
ዝሰርሑ ኣቝሑ
ንኣብነት፦
• ናይ ክሽነ ጕልሻታት
• ፍሪጅን መብረድትን
• ኮምፕዩተራት
• ቴሌቪዥንን መካይድታ ንብረታትን
• ተንቀሳቐስቲ ተሌፎናት
• ካልኩለይተራት
• መብራህትታት

ኣብ ናትካ ናይ ዳግማይ መመስርሒ ክፍሊ እት
ሓድጎም ንብረታት ከመይ ዝኣመሰሉ እዮም።
ባትሪታት
ኩሎም ባትሪታት ክርከቡ ኣለዎም! ዘለዉኻ ኣረግቶት ባትሪ ኣብ
ናትና ናይ ዳግማይ ምስርሐ ክፍልታት ክትገድፎም ትኽእል ኢኻ።
ይኹን እምበር ናብ ቤት-መሸጣ ወይ ናይ ዳግማይ ምስርሐ መደበ
ራትና ወሲድካ እውን ከተረክቦም ዝከኣል እዩ።
ክቃጸል ዝኽእል ጓሓፍ
ዝዀነ ይኹን እትድርብዮ ክቃጸል ዝኽእል ጓሓፍ፡ ብሓዊ ነዲዱ
ሙቐትን ኤሌክትሪሲቲን ከምዘመንጩ እዩ ዝግበር።
ንኣብነት፦
• ላማታት
• ጸጕሪ ከልቢ
• ኪዩ-ቲፕ
• ብናይሎን ዝተሰርሐ ረቂቕ
• ጡጥ
ካልሲ ወይ ስቶኪኒ
• ጨርቂ ቆልዓ
• መጽረዪ ስኒ ፈትሊ
• ክርቢት
• ጓሓፍ ዝእከበሎም ሳንጣታት
• ድሙ ዝሸነትሉ ርሺ
• ዝኣረጉ ጫማታት
• ሰብ-ሰርሖ መማወጺ ስኒ
• ጨርቂ - መንቀጺ ኣቝሑ
• መሕጸቢ ኣቝሑ ብራሽ
ክሽነ
• ዝረስሑ ናይ ስጋ ሳንጣታት • ቢሮታት
• ዘይቲ ዘየዝርቝ ወረቐት
• ዝኣረገ መራሃጫ ወይ ፓንቲ
• መላገቢ ፕላስተራት
• ኮንዶም
• ተረፍ ሽጋራ
• ቡስጣታት
• መናዲል ንጽህና
• ማስቲካ
ማይማዮን ሕብራውን ጥርሙስ ዝሓዘ ጥማር ጓሓፍ
ማይማዮን ሕብራውን ጥርሙስ ፈላሊኻ ምሓዙ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣
ምኽንያቱ እንተተሓዊሶም ከም እንደገና ክምስርሑ ኣይክእሉን
እዮም። ናይ መንደቕ ሞዛይክ፡ ስባራት
ስርሓት ካይላ ወይ ኣምፑላት ምስ ናይ
ጠራሙስ ጓሓፍ ኣይትሓውሶም።
ብተሪርን ልምሉምን ፕላስቲክ ዝተሰርሑ
ናውቲ ዝሓዘ ጥማር ጓሓፍ
ንኣብነት፦
• መቕድሒ ጽማቝ ወይ ጃግ
• መትሓዚ ሻምፖ
• መትሓዚ ደረቕ ውጽኢት ጸባ
• መትሓዚ ማልማላታ
• ፌስታል
• ኣስፔዛ መምጽኢ ረጒድ
ፌስታል
• መሸፈኒ ናይ ቡን፣ ፕላስቲክ
• ፕላስቲካዊ መጠቕለሊ
ንብረት
• ዳግማይ ፈሳሲ ንዝምልኡ
ነገራት ዘገልግሉ ናውቲ
• ፈኾዅታ ናይ ፖሊስተሪን

ሓጺናውያን መጠቕለሊታት መግቢ
ዝሓዘ ጥማር ጓሓፍ
ንኣብነት፦
• ታኒካታት ናይ መግቢ ድሙ
• መኽደኒታትን ባሊቃታትን
• ታኒካታት
• ናይ እሉሚኒዩም ወረቐት
• ዓሳ ዝዕሸገሉ ታኒካ፣ መኽደኒኡ ዓቅቦ
ወረቓቕቲ ዝሓዘ ጥማር ጓሓፍ
ንኣብነት፦
• ናይ ዓይኒ-ምድሪ ወረቐት ወይ ሶፍት
• መጠቕለሊ ፓስታ
• ባኮ ናይ ጸባ
• ሳኬት ናይ ሽኮር
• መጠቕለሊ ህያባት
• ባኮ ናይ ጫማ
• መትሓዚ እንቋቝሖ
ኮምፖስት
ናብ ኮምፖስት ክቕየር ዝኽእል ጓሓፍ ኣብ ፍሉይ ሳኬታት ዝእከብ
ኰይኑ፡ እዞም ሳኬታት እዚኣቶም ካብ መኽዘን ተረፍ-መረፍ መግቢ
ክርከቡ ይኽእሉ። ናብ ኮምፖስት ክቕየር ዝኽእል ጓሓፍ ንዝሓዘ
ፌስታልካ ኣብ’ቲ ቡናዊ በርሚል ናይ ጓሓፍ ኣእቲኻ ግደፎ። ድሕ
ር’ዚ እዚ ዘትረፍካዮ መግቢ ናብ ሃብታም ትሕዝቶ ዘለዎ ናይ ኮም
ፖስት ድዅዒ ተቐዪሩ፡ ኣብ ፓርክታትን ጀራዲን ናይ ዕንባባን ከም
መደኵዒ ከገልገል እዩ።
ንኣብነት፦
• ፍሩታታትን ኣሕምልትን
• ካብ ገዛኻ ዝተረኽበ ጽሕገ-ምሕጊ
• ባኒ
• ጥሑን ቡን
• ስጋን ዓጽሚ ዓሳን
• ቅራፍ ድንሽ
• ቈጽለ-መጽሊ
ኣብ ናትካ ቅርዓት ዳግማይ ምስርሐ ተለጢፉ ንዘሎ ዝርዝራዊ
መምርሒ ብግቡእ ኣንብቦ ወይ ኣብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ
gastrikeatervinnare.se ንዘሎ ተመሳሳሊ ጽሑፍ ተወከስ።
ፍሎረሰንት ከምኡ’ውን ጸዓት-ቈጠብቲ ኣምፑላት
ንዘለዉኻ ፍሎረሰንት ዝዓይነቶም ወይ ጸዓት-ቈጠብቲ ኣምፑላት።
ካልኦት ዓይነት ከበብቲ ኣምፑላት ናብ’ቲ ብዓቕሚ-ሰብ ዝሰርሕ
መደበር ዳግማይ ምስርሐ ኣረክቦም።
ጋዜጣታት
ንኣብነት፦
• ጋዜጣ
• ኣብ ስሩዕ እዋን ዝወጹ ሕት
መታት
• ዝርዝራት ዝሓዙ ሕትመታት
ወይ ካታሎግ
• ናይ መወዓውዒ ሕትመታት
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ናይ ገዛእ-ርእሱ ተራሶን ሕጹር ጀርዲንን ኣብ ዘለዎ ገዛ ተኻሪኻ
ምስእትህሉ፡ ኣብ ውሽጢ ጀርዲንካ ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝጠቅም
ውጡር መዝለሊ ጨርቂ ከተዳሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ንኣካላዊ
ምንቅስቓስ ዝጠቅም ውጡር መዝለሊ ጨርቂ እዚ ዝፈጥሮ ድምጺ
ረባሺ ክኸውን ከምዝኽእልን ጐረባብቲ በዚ ዝመጸ ባህ ክምሎም
ከምዘይክእልን ግን ኣይትረስዕ። እዚ ንኣካላዊ ምንቅስቓስ ዝጠቅም
ውጡር መዝለሊ ጨርቂ ኣብ ኮማውያን ቅርዓታት ክስራሕ ኣይግ
ባእን።

ረብሻታት
ኣብ ብዙሕ-ዝደርቡ ርሻን ብጕርብትና ስለእንነብር፡ ነፍሲወከፍና
ሕልና ገይሩ ኣብ ከባቢኡ ንዝርከቡ ሰባት ካብ ምርባሽ ክቝጠብ
ይግባእ። ንጐረባብትና ካብ ምርባሽ ንኽንቍጠብ ዝሕግዙና መም
ርሒታትን ብጐረባብቲ ምስእንርበሽ ከነተግብሮም ዝግብኡና ምኽ
ርታትን ንመልከት። ንረብሻ ዝምልከቱ መምርሒታትና ኣብ ነቝጣ
መርበብ ሓበሬታ ሰፊሮም ኣለዉ።
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ብጐረቤትካ ምስእትርበሽ
ገለ ተኻረይቲ ንጐረቤት ክርብሹ እንከለዉ እንሓንሳብ ብዘይኣፍ
ልጦ ዝፍጸም ተግባር ኰይኑ እዩ ዝርከብ። ገና ኣብ ሞንጎኹም ምፍ
ሕፋሕ ከይመጸ እንከሎ፡ ብዛዕባ እዚ ጸገም ምቕልል ኢልካ ከተረድ
ኦም ፈትን። ረብሻ ምስዝቕጽል ናብ ናይ ምኽሪ ተኻረይቲ ሰራሕተ
ኛና ብቝጽሪ ተሌፎን 026-10 68 00 ብምድዋል ሓብር። እዚ
ረብሻ እዚ ካብ ሰዓታት ስራሕ ወጻኢ ምስዘጋጥም፡ ናብ'ታ ን24
ሰዓታት እትሰርሕ ናጻ መስመር ተሌፎንና ማለት 026-10 68 00
ደውል።
ንጉዳይ ረብሻ ጥራይ ናብ ዝተሓዝአ ናጻ መስመር ተሌፎን (ናይ
ካልእ ትካል ጸጥታ) ምድዋል ዘድልየካ ብዛዕባ ጥርዓንካ ከተጻሪ'ሞ
ንዓና ድማ ብዛዕባ እዚ ዝወሰድካዮ ስጉምቲ ከተፍልጠና ምስእት
ደሊ ጥራይ እዩ። ምኽንያቱ ነቶም ዝረበሹኻ ጐረባብቲ ብኣካል ክን
ረኽቦም ኢና። እዛ ናይ ጸጥታ ኩባንያ እዚኣ ናብ ገዛ ናይ'ቶም ዝረ
በሹኻ ጐረባብቲ ክትኣቱ ዘይኰነስ፡ ብዛዕባ ዝሃብዋ መልሶ እያ
ጸብጻብ ከተቕርብ። ህላውነት ኣባላታ ኣብ ላዕሊ'ቶም ዝረበሹኻ
ጐረባብቲ ናይ ገዛእ-ርእሱ ጸቕጢ ዝፈጥር ብምዃኑ፡ ምናልባሽ ናብ
ፖሊስ ምስእትድውል'ውን ኣባላት ናይ'ዛ ኩባንያ ምሳኻ ክህልዉ
ጽቡቕ እዩ። እዛ ናይ ጸጥታ ኩባንያ እውን ናብ ፖሊስ ክትድውል
ትኽእል እያ።
ናይ ምዝንጋዕ መደብ?
መመሊስካ ናይ ምዝንጋዕ መደባት ክትሰርዕ ኣይጽላእን እዩ።
ይኹን እምበር እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ልምዲ ንጐረባብ
ትኻ ባህ ከምብሎም ከምዘይክእል ኣብ ግምት ኣእትዎ፤
ብፍላይ እትሰርዖም መደባት ረብሻ ዝበዝሖምን ምሒር
ዘምስዩን ምስዝዀኑ። ናይ ገዛኻ ናይ ምዝንጋዕ ምደብ
ከተካይድ ኣብ እትሓስበሉ እዋን ኣቐዲምካ ኣብ ናይ
ፖስታ ሳጹኖም መልእኽቲ ብምግዳፍ ንጐረባብትኻ
ብዛዕባኡ ከተፍልጦም ጽቡቕ እዩ። ድምጺ ሙዚቃን
ጫውጫው ናይ ዝዛናግዑ ሰባትን ካብ እትግምቶ
ንላዕሊ ክስማዕን ንመላእ ህንጻ ክርብሽን ይኽእል
እዩ።

ፍዩዛት

ዝዀነ ይኹን ሶኬት ሃንደበት ጸዓት ምርካብ ኣቋሪጹ? ብዛዕባ
ብልሽት ቅድሚ ምሕባርካ፡ ፍዩዛትን ተመላሲ ጸዓት ዝዕቅን መሳር
ሒኻን (እንተ ሃልዩካ) ፈትሽ። ተኻረቲ ናይ'ታ ዝነብሩላ ገዛ ፍዩዛት
ምስዝበላሸዉ ናይ ምቕያሮም ሓላፍነት ኣለዎም።
ፈተሽቲ ተመላሲ ጸዓት ግብረ-መልሲ ዝህቡ ኣብ መስመር ኤሌክ
ትሪክ ገለ ጸገም ምስዝፍጠር እዮም። ንኣብነት፡ ናይ ኤሌክትሪክ
በራድ፡ መፍልሒ ቡን ወይ ፌሮ ምስ ማይ ምስዝተናኸፉ።
ብድምር ልዕሊ ዓቕሚ ጸዓት ዝጠልቡ መሳርሒታት ብሓንሳብ ናብ
ሶኬት ኣብ እተእትወሉ እዋን እውን ፍዩዝ ክቃጸል ይኽእል እዩ።
እዚ ተርእዮ እዚ ንኸይድገም፡ ጠንቂ ምቅጻል ፍዩዝ እንታይ ምዃኑ
ምስትብሃል ጽቡቕ እዩ። ገጽ 14 ተመልከት።

ምልጣፍ ናይ መንደቕ መመላኽዒ ወረቐት
(ብዛዕባ ጽገና ተመልከት)

ኣማራጺታት
ዓይነት ናይ እትደልዮ መሕጸቢ ኣቝሑ ብምምራጽን ካልእን ንእት
ነብረሉ ገዛ ዝያዳ ከም ኣማራጺ ከተመሓይሾ ትኽእል ኢኻ። "እተ
መሓየሸ መለክዒ ደረጃ" ዝበሃል ኣማራጺ እውን ኣለካ። ኣብ ሞንጎ
"ኣማራጺ"ን "እተመሓየሸ መለክዒ ደረጃ"ን ዘሎ ፍልልይ ኣብ
መጠን ናይ እትኸፍሎ ገንዘብ ጥራይ ዝምርኮስ እዩ።
ዝርዝር ኣማራጺታት ኣብ sandvikenhus.se ሰፊሩ ኣሎ።

መቐልቀሊ ጩራ
መቐልቀሊ ጩራታት ማዕጾ ከም መምዘኒታት ደረጃ ተወሲዶም ኣብ
ማዕጾታት መንበሪ ገዛውቲ ኣይተገጥሙን። ይኹን እምበር ንማዕጾኻ
ብናትካ ወጻኢታት መቐልቀሊ ጩራ ከተግብረሉ ትኽእል ኢኻ።

መደያይቦ

መደያይቦ እቲ ቀዳማይ ጋሻ ዘስተብህለሉ ክፋል ናይ መንበሪ ገዛኻ
እዩ። መደያይቦታት ኣባይትና ጽሩያት፡ ውጉናት፡ ከምኡ’ውን
ካብ ትኪ ሽጋራ ናጻ ዝዀኑን ኰይኖም ንኽርከቡ፡ ምትሕብባርካ
የድልየና እዩ። ብመሰረት ንምክልኻል ሓዊ ዝምልከት ሕጊ -ብሽ
ክለታታት፡ ዓረብያታት ቈልዑን ካልኦትን ዓንቀፍቲ ነገራትን ኣብ
መሳልል ምግዳፍ ክልኩል እዩ። ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ነገራት፡
ንብሽክለታታትን ዓረብያታት ቈልዑን ኣብ ዝተሓዝአ ቦታ ኣቐም
ጦም። ነዚ ሕጊ እዚ ምስዘይተኽብሮ ግን ነዞም ንብረታት እዚኣ
ቶም ባዕልና ከነግዕዞም መሰል ኣለና።
ንጸጥታ ናይ ኩሉ ሰብ ምእንቲ ክጥዕም ተባሂሉ፡ ኣብ እዋን
ለይቲ ኣፍደገ ናይ ህንጻታት ዕጹዋት እዮም። ዘይተፈቕደሉ
ሰብ ናብ ህንጻ ንምእታው ማዕጾ ብጐነጽ ምኽፋት ፍቑድ
ኣይኰነን።
ኣብ ነፍሲወከፍ መደያይቦ ዝተለጠፈ ናይ ሓበሬታ
ወረቐት ኣሎ። እዚ ወረቐት እዚ ኣድራሻታትና ዘስፈረ እዩ።

ተወዓዒልካ ዝትግበሩ እዮም።
ሳንደቪኬንሁስ ንመደብ ቲ.ሲ.ኤም. – 'ተኻራዪ ዝቈጻጸሮ ጽገና'
– ዝጸቢቑ እዩ ጥቀመሉ። እዚ ክበሃል እንከሎ፡ ከም ተኻራዪ
መጠን ኣብ ጽገና ናይ እትነብረሉ ገዛ ጸላዊ ግደ ኣለካ። ነፍሲወከፍ
መንበሪ ገዛ ዝጽገነሉ እዋን ብውጥን መልክዕ ተታሒዙ እዩ። በዚ
መሰረት እዩ – ምስ ምዝዛም ናይ ነፍሲወከፍ ዓመት ትግባረ ጽገና
ኣባይቲ ዝጻፈፍ። እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ብዛዕባ ዝርዝር ናይ'ቶም
ዝካየዱ ጽገናታትን ብስሩዕ ዝካየዱሉ እዋንን ዘብርህ እዩ፦
ጽገና
ኣብ ሞንጎ ናይ ጽገና እዋናት ዘሎ ገደብ ግዜ/
ቲ.ሲ.ኤም.
ቀለም ምልካይን
ምልጣፍ ናይ መንደቕ መመላኽዒ ወረቐት
12 ዓመታት
ግዳማዊ ጸገና ሓጻቢት፡ፍሪጅ... 20 ዓመታት
ምድሪ-ቤት
20 ዓመታት
ኣብ ርእሲ እዚ ብስሩዕ ዝካየድ ጽገና፡ ፍሉይ
ጠለብ ብምቕራብን ናይ ገዛእ ርእስኻ ወጻኢ
ታት ብምግባር (ንኣብነት መሕጸቢ ኣቝሑ
ኣብ ምትካል)ን ንገዛኻ ኣጸቢቕካ ከተመሓ
ይሾ ትኽእል ኢኻ።
ብናትና ወሃብቲ ኣገልግሎት ዝካየዱ ጽገ
ናታት ተግባራውያን ንክዀኑ፡ ተኻራዪ
ነዞም ዝስዕቡ ከማልእ የድልዮ፦

ሓጻቢት ክዳን ማሽን/
ሓሳዪት
መንቀጺት
ናይ ገዛእ-ርእስኻ ክትህልወካ ምስእትደሊ
እታ እትጥቀመላ መሕጸቢት ክዳን ማሽኝ/ ሓሳዪ
ትን መንቀጺትን ኣብ መንበሪኻ ብትኽክል ክትሰርሕ
ከምእትኽእልን ከምዘይትኽእልን፡ ወግዓዊ ፍቓድ
ብዘለዎ ክኢላ ዓውዲ ኤሌክትሪክ ክትረአ ኣለዋ።
ንኤሌክትሪካዊ ድሕነት ዝምልከቱ ሕጋጋት ከም
ዝጠቕስዎ፡ ሓጻቢት ክዳን ኣብ ጥቓ መሕጸቢ
ኣካላት ክትከውን ኣይግባእን። ማሽንካ ኣብ
መንበሪ ገዛኻ ክትሰርሕ ከምእትኽእል ብበዓልወግዓዊ-ፍቓድ ሞያዊ ምስዝረጋገጽ፡ ድራው
ሊኮ ጸዊዕካ መስመር ማይ ኣብ ምግጥጣም
ከምዝሕግዘካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ንሓጻ
ቢት ክዳን ምስ መገብቲ መስመራት ኤሌክቲ
ሪሲ ከላግባ ዘለዎ እዚ በዓል-ፍቓድ ክኢላ ኤልክትሪሲቲ እዩ።

ክፍሊ ሕጽቦ ክዳውንቲ
ኩሎም ብኣና ዝውነኑ መንበሪታት ገዛውቲ ኮማውያን ክፍልታት
ሕጽቦ ክዳን ኣለውዎም። ኣብ ነፍሲወከፍ ክፍሊ ሕጽቦ ንኣተሓ
ሕዛ ሪጋ (ብመዝገብ)ን ኣገባብ ኣጠቓቕማን ዝምልከት ምልክታ
ተለጢፉ ኣሎ። ሕጽቦ ምስወዳእካ ነዚ ቦታ ኣጽሪኻን ወጊንካ ክትገ
ድፎን ንቡር እዩ።

ጽገና/ቲ.ሲ.ኤም.
ኩሎም ክፍልታት ይኹኑ መንበሪታት ገዛውቲ ዝጽገኑሉ ምኽንያት
ንምንባሮም ምቹኣት ኰይኖም ክቕጽሉን ከይኣርጉን ምእንቲ እዩ።
ከም ተኻራዪ መጠን፡ ገዛኻ ክንደይ ሳዕ ይጽገን ኣብ ምውሳን ጸላዊ
ግደ ኣለካ።
ኣብ ገሊኡ እዋናት፡ ጽገና ክበሃል እንከሎ፡ ወዓል-ሕደር ዘየድ
ልዮ እዩ። ከም ጽገናታት ዓይኒ-ምድሪን ምትካእ ምትካእ ውሽጣዊ
ክፋል ፎርኖን ዝኣመሰሉ ዕማማት ድማ ምስ ወሃብቲ ኣገልግሎት

•መንደቕ ቀለም ቅድሚ ምልካዩ ወይ
መመላኽዒ ወረቐት ቅድሚ ምልጣፉ
መጋረጃታት፡ኣምፑላትን ዝተሰቕሉ
ኣሳእልን ምውራድ፣ ከምኡ'ውን
ንኹሉ ንብረት ገዛ ናብ ማእከል ምድሪ-ቤት ምቅ
ርራብ። ብኹሉ ወሰናት ምድሪ-ቤት ናይ ሓደ ሜትሮ
ናጻ መተሓላለፊ ቦታ ክህሉ ይግባእ።
• እቲ ዕማም ምቕያር ምንጻፍ ወይ ምሕዳስ ሽፋን ምድሪቤት ምስዝኸውን ምሉእ ንብረት ክፍሊ ኪወጽእ ይግባእ።

ርእሰጽገና
ልክዕ ከም ናይ ክኢላ ጌርካ ከተተግብሮ ትኽእል እንተዄንካ፡
ባዕልኻ ንገዛኻ ቀለም ከተሐድሰሉ ኰነ መመላኽዒ ወረቐት ክትልጥ
ፈሉ ትኽእል ኢኻ።
ይኹን እምበር፡ ነዚ ብግቡእ ምስዘይትገብሮ ወይ ዘይንቡራት
ሕብርታት ድዩስ ነገራት ምስእትጥቀም፡ ገዛ ኣብ እትቕይረሉ እዋን
እትኸፍሎ ካሕሳ ክህልወካ እዩ። ከም ግቡእ፡ ከም'ዚ ዓይነት ዕዮ
ቅድሚ ምጅማርካ ክትሕብረና የድልየካ።
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ካብ ገዛ ናይ ምውጻእ ምልክታ

መሞቒ

ነዚ ኣቲኻዮ ዘለኻ ናይ ክራይ ገዛ ውዕል ከተቛርጾ ምስእትደሊ
ብጽሑፍ ኣፍልጠና። ቅድሚ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣቐዲምካ ከተፍልጠና
የድልየካ። ብተብተብ ምስዝከውን ድማ ቅድሚ ሓደ ወርሒ።

ዕላማና ሙቐት ነፍሲወከፍ ገዛ ብቐዋሚ 21 ዲግሪ ንክኸውን እዩ።
እዚ ደረጃ ሙቐት፡ እዚ ኣብ ገሊኡ፡ ምስ ሃንደበታዊ ምልውዋጥ
ኵነታት ኣየር፡ ክብ-ለጠቕ ከርእይ ንቡር እዩ። መቐት ገዛካ፡ ኣብ
ራዲያቶረ ንእትርከብ ቴርሞስታት ተጠቒምኻ ባዕልኻ ከተስተኻ
ኽሎ ትኽእል ኢኻ። ከይተረድኣካ ናብ ራዲያቶረ ዓቢ ንብረት ወይ
ረዚን መጋረጃ መይተጸግዕ ተጠንቀቕ።
መንበሪ ገዛኻ ዝሕልሕል ዝብልን ጠሊ ዘይብሉን ምስዝኸውን፡
እቲ ምኽንያት፡ እተን ሓድሽ ኣየር ዘእትዋ መሳርሒታት ወይ ቬንቲ
ሌተር ምስትኽኻል ስለዘድለየን ክኸውን ይኽእል እዩ። ክፉታትን
ጽሩያትን ምህላዎም ኣረጋግጽ።
ጽቡቕ ንፋስ ትረክብ ምስዘይትህሉ ንጨንፈር ሓገዝ ጕድለታት
ሓብር።

ማዕጾ ምስዝዕጸወካ
ማዕጾ ምስዝዕጸወካ፡ በዛ ን24 ሰዓታት እትሰርሕ ናጻ መስመር
ተሌፎን 026-10 68 00 ሓብር። ዝድውል ሰብ እቲ ውዕል ክራይ
ዝፈረመ ክኸውን ይግባእ፤ ምስኡ ድማ መለለዪ ወረቐቱ ከርኢ
ኣገዳሲ ይኸውን። ኣታ ናይ ጸጥታ ኩባንያ ብናጻ ገዛኻ ክትከፍተ
ልካ እያ።

መእተዊ ንፋስ
ኣብ መንበሪ ገዛኻ ንዝርከቡ ዳምፐራት ንሓደ-ክልተ ሳዕ ኣብ ዓመት
ኣጽርዮም ደኣ'ምበር ቦታ ኣይትቐይረሎም። ናብ መንበሪ ቦታኻ
ብዝተኻእለ መጠን እኹል መጠን ኣየር ከምዝኣወሎም ኰይኖም
እዮም ተተኺሎም ዘለዉ። ብዛዕባ'ዚ ምስእትጠራጠር ሓብረና።
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ዳግማይ ምምስራሕ
('ጓሓፍን ምምማይ ጓሓፍን' ዝብል ኣርእስቲ ተወከስ)

!

________________________________________________________________________________

ክታም ናይ በዓል-ውዕል ክራይ

________________________________________________________________________________

ቦታን ዕለትን

________________________________________________________________________________

ተግባራዊ ዝዀነሉ ዕለት

________________________________________________________________________________

ቍጽሪ ገዛ

________________________________________________________________________________

ኣድራሻ

________________________________________________________________________________

ቍጽሪ ናይ መእተዊ ፍቓድ ዝሕተተላ ተሌፎን

ዝጸሓፍ ስም፡ ናይ’ቲ ስምምዕ ዝፈረመ ተኻራዪ እዩ

መእተዊ ፍቓድ ዝሕተተላ ተሌፎን ኣላ ድያ፦

________________________________________________________________________________

ስም

________________________________________________________________________________

ስም ኣቦ

ተወሳኺ ስም

________________________________________________________________________________

ስም

________________________________________________________________________________

ስም ኣቦ

እዞም ዝስዕቡ ኣስማት ኣብ ሰሌዳ ስም ናይ ማዕጾይ ክጸሓፉ ምደለኹ፦

ሰሌዳ ስም ናይ ማዕጾ

ስምን ስም ኣቦን

!

ቍጽሪ መፋትሕ/
ኤሌክትሮኒካውያን መኽ
ፈቲታት ማዕጾ ወይ
ካርድ

ኣድራሻ

ናይ ኮድ መኽፈቲ (ፊደላትን ቍጽርታትን ዝሓዘ)

ስምካ (ብዓበይቲ ፊደላት)

ክታም

Sandvikenhus AB, Box 3045, 811 03 Sandviken

ዝጠፍአ መፍትሕ ከምዘየለ ኣብ እዋኑ ምእንቲ ከነረጋግጽ ክንክእል፡ እዚ ናይ ቅብሊት ሰነድ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን
ናብ ሳንድቪኬንሁስ ክስደድ ወይ ብኣካል ኪወሃብ ኣገዳሲ ይኸውን ። እዚ ሰነድ ቅብሊት ምስዘይበጽሓና፡ ችልንድሮ ናይ
መድትሕ ክንቅይር ክንግደድ ኢና። እዚ ወጻኢታት እዚ በቲ ገዛ ገዲፉ ዝወጸ ተኻራዪ ኪሽፈን ይግባእ።

ዕለት

ነዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ መፋትሕ ከምዝተረከብክዎም ብወግዒ አረጋግጽ።
ነዚ መንበሪ ገዛ ከጽርዮ ፍቓደኛ ከምዝዀንኩ እውን አረጋግጽ።

ኤሌክትሮኒካውያን
መኽፈቲታት ማዕጾ
ወይ ካርድ

ኣገልግሎት

መንበሪ ገዛ

ብዝሒ

መፋትሕተረኪቡ

ቍ. ገዛ

ናይ ገዛ መፍትሕ ባዕልኻ ንሓድሽ ተኻራዪ እንተኣረኪብካዮ፡

መረጋገጺ ናይ ምርኽኻብ መፍትሕ
ከምኡ’ውን ዕማም ጽርየት

ናይ ኣውቶጊሮ መመልከቲ፡
ቍጽሪ ሕሳብ ናይ ምርካብ ፍቓድ

ናብ ተኸፋሊ ኣካል

ከፋሊ

ስም*

ስም*

ምሉእ ኣድራሻ*

ምሉእ ኣድራሻ

ቍጽሪ መዝገብ ናይ ኵባንያ (10 ኣሃዛት)*

ናይ ውልቀ-ሰብ መለለዪ ቍጽሪ ወይ ቍጽሪ መዝገብ ናይ ኵባንያ (10 ኣሃዛት)*

ቍጽሪ ጊሮ ባንክ

ኣገልግሎት ክፍሊት ዝሃበ ኣካል

*ሓበሬታ ምሃብ ግድነታዊ እዩ።

ሕሳብ (መጻረዪ ቍጽሪ + ቍጽሪ ሕሳብ)*

ብመገዲ ኣውቲጊሮ ክፍሊት ንኽፍጸመልካ ከተማልኦም ዝግብኣካ
እዚ ክታሙ ኣብ ታሕቲ ኣንቢሩ ዘሎ (“ከፋሊ”)፡ ብመሰረት እዚ ስሙ ኣብ’ዚ
ሰነድ እዚ ተጠቒሱ ዝርከብ ተኸፋሊ ዘቕረቦ ሕቶ፡ እዚ ካብ’ዚ ተመልኪቱ ዘሎ
ቍጽሪ ሕሳብ (ወይ ካብ’ቲ ከፋሊ ድሒሩ ዝህቦ ቍጽሪ ሕሳብ) ተወሲዱ ንተ
ኸፋሊ ዝወሃብ ዘሎ ክፍሊት፡ ኣብ ውሱን ዕለት (“ክፍሊት ዝወሃበሉ ዕለት”)
ብመገዲ ኣውቶጊሮ ክፍጸም ፍቓድ ይህብ ኣሎ።

ቦታን ዕለትን*

ክታም ናይ ክፍሊት ዝተቐበለ ኣካል

ተኸፋሊ ኣካል/ቍጽሪ ዓሚል

*ሓበሬታ ምሃብ ግድነታዊ እዩ።
“መጻረዪ ቍጽሪ” ንሕሳብ ወይ ንክፍሊ ናይ ኣገልግሎት ክፍሊት ዝሃበ ትካል ዝውክል ኣርባዕተ
ኣሃዛት ዘለውዎ ቍጽሪ እዩ፤ ንኣብነት ተባሂሉ እተቘንጨለ ንሕሳብ ዝምለክት መግለጺ ተመከት።
ኩሉ ሳዕ፡ እቶም ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣሃዛት ናይ ቍጽሪ ሕሳብ፡ መጻረዪ ቍጽሪ ዘቝሙ እዮም። ስዊ
ድባንክ እንሓንሳብ ሓሙሽተ ኣሃዛት ይጥቀም እዩ። ንኣብነት 8327 - 9XXXXX። ከም’ዚ ኣብ ዘጋጥ
መካ እዋን፡ ነቶም ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣሃዛት ጥራይ ውሰድ። ንኣብነት ኣብ’ዚ “9” ኣየድልየካን እዩ።
ናይ ሃንደልስባንክሰን መጻረዪ ቍጽሪ ኩሉ ሳዕብ ብቝጽሪ “6” እዩ ዝጅምር (ክትረኽቦ እንተዘይ ክኢልካ
‘6000’ ኢልካ ጽሓፍ)። ኣብ ኖርዲያ ዝተኸፍተ ናይ ውልቂ ሕሳብ ሃልዩካ፡ ቍጽሪ ሕሳብካን ቍጽሪ
መለለዪ ወረቐትካን ሓደ ምስዝኸውን። መጻረዪ ቍጽሪ = 3300 – YYMMDDXXXX። ኣብ ኖርዲያ
ዝተኸፍተ ናይ ውልቂ ሕሳብ ሃልዩካ፡ ቍጽሪ ሕሳብካን ቍጽሪ መለለዪ ወረቐትካን ሓደ ምስዘይከውን።
መጻረዪ ቍጽሪ = ቀዳሞት ኣርባዕተ ኣሃዛት ናይ ቍጽሪ ሕሳብካ። ኣብ ኖርዲያ ዝተኸፍተ ናይ ፕላ
ስጊሮ ሕሳብ፦ መጻረዪ ቍጽሪ = 9960

!

ከፋሊ ኣካል፡ እቲ ብምኽንያት እዚ መስርሕ እዚ ዝሃቦ ዘሎ ንዕኡ ዝምልከት ውልቃዊ ሓበሬታ ኣገልግሎት ክፍሊት ብዝሃበ ትካል፡ ብተኸፋሊ ኣካል፡ ተኸፋሊ ኣካል ብዝ
መርጾ ትካል ኣገልግሎት ክፍሊት ከምኡ’ውን ብባንክጊሮሰንትራለን ቢ.ጂ.ሲ.-ኤ.ቢ.፡ ነዚ ጉዳይ ኣብ ምስላጥ ኣብ ዘድልዩ ዘበሉ መዓላታት ኪውዕል ምዃኑ ተሰማምዕሉ
ኣሎ። ነዚ ዝምስራሕ ውልቃዊ ሓበሬታ ዝቈጻጸሩ ኣካላት፡ እቲ ከፋሊ ዝመርጾ ወሃቢ ኣገልግሎት ክፍሊት፡ ከምኡ’ውን ተቐባሊ ክፍሊትን ንሱ ዝመርጾ ወሃቢ ኣገልግሎት
ክፍሊትን እዮም። ከፋሊ፡ ንሱ ንዝመረጾ ወሃቢ ኣገልግሎት ክፍሊት ተወኪሱ ኣብ ዝደለዮ እዋን ንውልቃዊ ሓበሬታኡ ክርእዮ ወይ ኣብኡ እርማት ክግበረሉ ክሓትት
መሰል ኣለዎ። ምስ ክፍሊት ንዝተተሓሓዘ ጉዳይ ምምስራሕስ ውልቃዊ ሓበሬታ ብዝምልከት፡ ኣብ ሰነድ ስምምዕ ሕሳብን ኣብ’ቲ ምስ ተቐባሊ ክፍሊት ዝተገብረ ስም
ምዕን ተወሳኺ ሓበሬታ ሰፊሩ ኣሎ። ከፋሊ ነዚ ስምምዕ እዚ ኣብ ዝደለዮ እዋን ደው ከብሎ ይኽእል እዩ። እዚ ከኣ ኣገልግሎት ምሉእ-ብሙሉእ ኣቋሪጹ ኣሎ ማለት’ዩ።

ናይ ፖስታ ኣድራሻ ሳንድቪኬንሁስ ኤ.ቢ., ቍ.ሳጹን ፖስታ 3045, 811 03 ሳንድቪኬን
ናይ ገዛ ኣድራሻ ፕላንጋታን ቍ. 7 ቍ. ተሌፎን 026-24 22 00 ቸንትራለ
ቍ. ፋክስ 026-270375 ኢንተርነት www.sandvikenhus.se
ኢ-መይል info@sandvikenhus.se

