
Şîretên bifêde ji bo teŞîretên bifêde ji bo te
 
Tu dikarî lêçûnên/mesrefên xwe kêm bikê û di he-
man demê de fedê ji Enerjî û Avhewaya baş bistînê. 
Li şaredariya ku tu lê jiyan dikî bi pêşengiya şêwir-
mendê enerjî û avhewayî yê, dikarê beşdarî rêwîtiy-
ek jiyana rojane ya zanetir bibê.

 
Tu bi xêr hatî vekirina dergeh û peldankê

Rêpêşkirin di projeya ”Şêwirdariya Enerjî û Avhewayê ji bo 
Swêdiyên Nû” Şaredariya Storforsê de hatine berhevkirin. 
Proje bi Şaredariyên hevkar yên mîna Filipstad, Kristine-
hamn, Karlstad û Hammarö re, di sala 2022 de ji hêla Daîreya 
Enerjiyê ve hatiye fînanse kirin. Serokên projeyê
Hanan Othman û Tina Näslund ji we re serkeftinê diapason! 
 
www.energimyndigheten.se   û   www.storfors.se

Cûdahiyekê çêbike û bibe Cûdahiyekê çêbike û bibe 
lehengekî rojane!lehengekî rojane!  

  

Ji bo şîretên rojane yên zîrekî, bi Xizmeta Şêwirmendiya Ji bo şîretên rojane yên zîrekî, bi Xizmeta Şêwirmendiya 
Enerjî û Avhewayê ya li şaredariya xwe re têkiliyê deyninEnerjî û Avhewayê ya li şaredariya xwe re têkiliyê deynin



 
 

Pere û heyîniyên xwe di jiyana Pere û heyîniyên xwe di jiyana 
rojane de bi tedbîr bikar bîninrojane de bi tedbîr bikar bînin

  
* Şîrketeke bazirganiya elektrîkê hilbijêrin* Şîrketeke bazirganiya elektrîkê hilbijêrin
* Şarjê ji şarjgerê derxin û standbyê vemirînin* Şarjê ji şarjgerê derxin û standbyê vemirînin
* Bi derecekê kêmkirina germê, 5% procent enerjî berhev * Bi derecekê kêmkirina germê, 5% procent enerjî berhev 
dibe dibe 
* Avgermkêr ji beroşê efektiv/baştir e* Avgermkêr ji beroşê efektiv/baştir e
* Serşiştina demkurtî * Serşiştina demkurtî 
* Muslixê bi devika kêm rijandinê dikarê 30–85% teserifa * Muslixê bi devika kêm rijandinê dikarê 30–85% teserifa 
avê bike avê bike 
* Tiştên bi etîketên ekolojîk îşaretkirî hilbijêrin * Tiştên bi etîketên ekolojîk îşaretkirî hilbijêrin 
* Berî kirînê Nîşana Enerjiyê bikar bînin* Berî kirînê Nîşana Enerjiyê bikar bînin
* Lempeyên LED dikarin 90% teserifa enerjiyê bikin * Lempeyên LED dikarin 90% teserifa enerjiyê bikin 
* Beşê xwarinên keskî û heremî zêde bikin* Beşê xwarinên keskî û heremî zêde bikin
* Îsrafa xwarinê kêmkirin, dikare 30% teserifa heyînan bike * Îsrafa xwarinê kêmkirin, dikare 30% teserifa heyînan bike 
* Bermayiyên xwarinê di konteyneran de, ji bo dîsan bi kar * Bermayiyên xwarinê di konteyneran de, ji bo dîsan bi kar 
anînê berhev bikinanînê berhev bikin
* Ajotina Bisiklêtê sûdê dide tenduristî û jîngehê* Ajotina Bisiklêtê sûdê dide tenduristî û jîngehê
* Rêwîtiya bi trênê dikarê 90% teserifa CO2 bike* Rêwîtiya bi trênê dikarê 90% teserifa CO2 bike
* Otomobîla enerjî çıkûs bajon û pêşkêşiya ajotina bi-* Otomobîla enerjî çıkûs bajon û pêşkêşiya ajotina bi-
hevûdûra bikin hevûdûra bikin 
* Tamîr kirin, ji nû ve bikaranîn, neqandin û dîsan bi kar anîn* Tamîr kirin, ji nû ve bikaranîn, neqandin û dîsan bi kar anîn
* Rûnê xwarinê di derdankê/bîdonê de ji bo dîsan bi kar * Rûnê xwarinê di derdankê/bîdonê de ji bo dîsan bi kar 
anînê berhev bikinanînê berhev bikin
* Tiştên ji bo havîdorê re zirardar (yên wek baterî, lamba, * Tiştên ji bo havîdorê re zirardar (yên wek baterî, lamba, 
reng, alavên elektrîkê...) radestî Navenda disan bikaranînê reng, alavên elektrîkê...) radestî Navenda disan bikaranînê 
bikin bikin 

Bandora xwarinê ya li ser avhewayî yê li  Bandora xwarinê ya li ser avhewayî yê li  
www.matkalkylatorn.se û ji bo bêtir agahdarî yê jî li  www.matkalkylatorn.se û ji bo bêtir agahdarî yê jî li  
www.energimyndigheten.se mêzîninwww.energimyndigheten.se mêzînin
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Ji kerema xwe ji hevalên xwe re jî bêjin!Ji kerema xwe ji hevalên xwe re jî bêjin!


