
ንዓኻ ዝጠቅም ንኣሽቱ ምኽርታትንዓኻ ዝጠቅም ንኣሽቱ ምኽርታት

ጽቡቕ ናይ ጽዓትን ክሊማን ረብሓታት እንዳ 
ረኸብካ ብማዕርኡ ዉን ወጻኢታትካ ክትቅንስ 
ትኽእል ኢኻ። ምስ ናይ ከተማ ምምሕዳርካ ናይ 
ጽዓትን ክሊማን ኣማኻሪ ዝመርሖ ብልሕ ዝበለ 
መዓልታዊ ህይወት ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ስዓብ። 

 
ናብዚ ክፉት ማዕጾን ማህደርን ብድሓን ምጻና

እዚ ንኣሽቱ ምኽርታት ብናይ ፕሮጀክት “ጽዓትን- ክሊማን ምኽሪ 
ንሓደሽቲ ሽወደናዉያን” ብናይ ምምሕዳር ስቱርፎርሽ ዝተኣከበ 
እዩ፡ እዚ ፕሮጀክት ምስ ፍሊፕስታድ፣ ክሪስቲነሃምን፣ ካርልስታድን 
ሃማረን ናይ ከተማ ምምሕዳራትን ብምትሕብባር ይካየድ ከምኡ 
ዉን ብ 2022 ብናይ ጽዓት ሰብ-መዚ ተመዊሉ፡ ኣካያዲት ፕሮጀክት 
ሃናን ኦትማን ከምኡ ዉን ቲና ኔስሉንድ፡ ጽቡቕ ዕድል ንምነ!
 
www.energimyndigheten.se   &   www.storfors.se

ለዉጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ለዉጢ ክትገብር ትኽእል ኢኻ 
ከምኡ ዉን ናይ መዓልታዊ ጅግና ከምኡ ዉን ናይ መዓልታዊ ጅግና 
ክትከዉን ትኽእል ኢኻ!ክትከዉን ትኽእል ኢኻ!    

ንዝያዳ ናይ መዓልታዊ ጠቓሚ ምኽሪ ኣብ ምምሕዳርካ ንዝያዳ ናይ መዓልታዊ ጠቓሚ ምኽሪ ኣብ ምምሕዳርካ 
ዝርከቡ ናይ ጽዓትን ክሊማን ኣማኸርቲ ተወከስዝርከቡ ናይ ጽዓትን ክሊማን ኣማኸርቲ ተወከስ



 
 

ኣብቲ ብልሓት ዘለዎ መዓልቲ ናብራኻ ኣብቲ ብልሓት ዘለዎ መዓልቲ ናብራኻ 
ጸጋታትካን ገንዘብካን ቆጥብጸጋታትካን ገንዘብካን ቆጥብ

  
*ናይ ሓይሊ ኤለትሪክ ትካል ምረጽ *ናይ ሓይሊ ኤለትሪክ ትካል ምረጽ 
*ናይ መላኢ ማለት ቻርጀርካ ካብቲ ናይ መንደቐ ኳሬንቲ ኣዉጽኣዮ *ናይ መላኢ ማለት ቻርጀርካ ካብቲ ናይ መንደቐ ኳሬንቲ ኣዉጽኣዮ 
ከምኡ ዉን እቲ ደገፍ ማለት ስታንድ-ባይ ኣጥፍኣዮከምኡ ዉን እቲ ደገፍ ማለት ስታንድ-ባይ ኣጥፍኣዮ
*እቲ ሙቐት ብሓደ ድግሪ ብምቕናስ ነቲ ጽዓት ብ 5% ክትቁጥብ *እቲ ሙቐት ብሓደ ድግሪ ብምቕናስ ነቲ ጽዓት ብ 5% ክትቁጥብ 
ትኽእል ኢኻትኽእል ኢኻ

*እቲ ብኤለትሪክ ዘዉዒ በራድ ካብቲ ብድስቲ ዝፈልሕ ማይ ዝዓበየ *እቲ ብኤለትሪክ ዘዉዒ በራድ ካብቲ ብድስቲ ዝፈልሕ ማይ ዝዓበየ 
ዉጽኢት ኣለዎ ዉጽኢት ኣለዎ 
* ነብስኻ ክትሕጸብ ክሎኻ ሓጺር ሻወር ግበር* ነብስኻ ክትሕጸብ ክሎኻ ሓጺር ሻወር ግበር
*እቲ ብቑጣባ ዘፍስስ ቡምባ ካብ 30% ክሳብ 85% ማይን ጽዓትን *እቲ ብቑጣባ ዘፍስስ ቡምባ ካብ 30% ክሳብ 85% ማይን ጽዓትን 
ይቑጥብ ይቑጥብ 

*ናይ ከባቢ ዝሓሊ ምልክታ (miljömärkta) ዘለዎ ምረጽ  *ናይ ከባቢ ዝሓሊ ምልክታ (miljömärkta) ዘለዎ ምረጽ  
*ቅድሚ ምሽማትካ እቲ ናይ ጽዓት ምልክት (Energimärkningen) *ቅድሚ ምሽማትካ እቲ ናይ ጽዓት ምልክት (Energimärkningen) 
ርአ ርአ 
*ዘመናዊ ናይ ሌድ (LED) መብራህትታት ክሳብ 90% ጽዓት ክቑጥብ *ዘመናዊ ናይ ሌድ (LED) መብራህትታት ክሳብ 90% ጽዓት ክቑጥብ 
ይኽእልይኽእል

*እቲ ናይ ኣሕምልትን ናይ ዞባዊ ምግቢ ፍርያትን ዓቐን ኣዛይዶ*እቲ ናይ ኣሕምልትን ናይ ዞባዊ ምግቢ ፍርያትን ዓቐን ኣዛይዶ
*ምጉሓፍ መግቢ ነክዮ፡ 30% ጸጋታት ክትቂጥብ ትኽእል*ምጉሓፍ መግቢ ነክዮ፡ 30% ጸጋታት ክትቂጥብ ትኽእል
*እቲ ተርፍ-መግቢ ንዳግመ-ምጥቃም (återvinning) ኣብ መትሓዚ *እቲ ተርፍ-መግቢ ንዳግመ-ምጥቃም (återvinning) ኣብ መትሓዚ 
ኣክብ ኣክብ 

*ብብሽክለታ ምምልላስ ንጥዕናን ንኸባቢናን ይጠቅም*ብብሽክለታ ምምልላስ ንጥዕናን ንኸባቢናን ይጠቅም
*ብባቡር ምጉዓዝ 90% ካርቦን ዳዮክሳይድ (CO2) ይቑጥብ *ብባቡር ምጉዓዝ 90% ካርቦን ዳዮክሳይድ (CO2) ይቑጥብ 
*መኪና ክትዝዉር ከሎኻ ጽዓት ከም ትቑጥብ ጌርካ ዘዉር ከምኡ *መኪና ክትዝዉር ከሎኻ ጽዓት ከም ትቑጥብ ጌርካ ዘዉር ከምኡ 
ዉን ሰብ ምሳኻ ክጉዓዙ ዓድምዉን ሰብ ምሳኻ ክጉዓዙ ዓድም

*ጸግን፣ እንደ ገና ተጠቐም፣ ከከም ዓይነቱ ፈላሊ፣ ዳግም ተጠቐም *ጸግን፣ እንደ ገና ተጠቐም፣ ከከም ዓይነቱ ፈላሊ፣ ዳግም ተጠቐም 
*እቲ መግቢ ምስ ሰራሕካ ዝተረፈ ዘይቲ ኣኪብካ ንዳግመ-ምጥቃም *እቲ መግቢ ምስ ሰራሕካ ዝተረፈ ዘይቲ ኣኪብካ ንዳግመ-ምጥቃም 
ኣክቦ ኣክቦ 
*ንኸባቢና ሓደገኛታት ፍርያት (ከም ባተሪ፣ መብራህትታት፣ *ንኸባቢና ሓደገኛታት ፍርያት (ከም ባተሪ፣ መብራህትታት፣ 
ሕብርታት ማለት ቦያ) ናብ ናይ ዳግመ ምጥቃም ማእከል (Återvin-ሕብርታት ማለት ቦያ) ናብ ናይ ዳግመ ምጥቃም ማእከል (Återvin-
ningscentral) ወሰዶ ningscentral) ወሰዶ 

 እቲ መግቢ ንክሊማ ዝገብረሉ ጽልዋ ኣብዚ መርበብ እንተርነት ርአ  እቲ መግቢ ንክሊማ ዝገብረሉ ጽልዋ ኣብዚ መርበብ እንተርነት ርአ 
www.wwf.se. ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ www.wwf.se. ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ www.energimyndigheten.sewww.energimyndigheten.se
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ንኣዕሩኽትኻ ድማ እንተ ነገርካ ዝበለጸ!ንኣዕሩኽትኻ ድማ እንተ ነገርካ ዝበለጸ!


