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ንዝያዳ ሓበሬታ፣ ነዚ ዝስዕብ ተወከሱ 

Hässleholm Miljö AB 
281 80 Hässleholm 

ተለፎን= 0451-26 82 00 

ኢ-መይል= hassleholmmiljo@hassleholm.se 
Home page= hasslehommiljo.se 

HMAB-ዝብሃል ኩባንያ ኮይኑ ምሉእ ዋንነት ናይ ምምሕዳር ከተማ ሆስሊሆሊም እዩ፣ 

ዕላምኡ ድማ ምቖት ምስራሕን ኣብ ከበባቢ ሆስሊሆሊምን ቲሪንኘን ምዝርጋሕ እዩ። 

ከምኡ ውን ካብ ገዛውትን ፋብሪካታትን ካልኦት ትካላትን ንዝግሓፉ ምክትታልን ዳግመ-

ምምስራሕን ግደ ናይዚ ኩባንያ እዩ። 

ብሓባር ብምስራሕ ለውጢ 
ከነምጽእ ንኽእል። 
ኣብ ነሓሰ 1, 2018( ኦቨር-ሹት ደይ) ኔሩ። እዚ ማለት ንወዲ ሰብ 
ዘድልይዎ ኣብ ወሽጢ ዓመት ክውድኦም ዝግባእ ሂወታዊ ጸጋታት ዓለምና፣ 

ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ ምወዳእ ማለት እዩ። ንዝቕጽሉ ዓመታት ንሕና 

ኣብ ናይ ዓለምና ጸጋታት ንነብር ዘለና። ኩላትና ክነብር እንተኼና ከም ኣብ 

ሽወደን ንነብሮ ዘለና፣ ንዓና ማዕረ 4,2 ናይ መሬትና ፕላኔት ክድልየና እዩ። 
ሓደ ኣገዳሲ ዕዮ ኣብ ቕድሜና ኣሎ። ብሓባር ብምኻን ባህርያትናን 

ኣነባብራናን ክንቅይር ኣለና። ንዕድጎም ወይ ነህልኾም ከነጉድልን ንጉሑፎም 

ድማ ብዝተኻእለ መጠን ከነጉድሎምን ዳግመ-ተመስሪሖም ክጥቀመሎም 

ከምንኽእል ክንሓሰብ ይብባእ። ኩላትና ኣብ ምሕላው ከባብያዊ ዓለምና 

ሓላፍነት ኣለና። ዳግመ-ብምምስራሕ ኣብ ምቅያር ቀጠልያ ኣብ ሕብረተሰብ 

ዓቢ ግደ ኣለዎ። 

ብዝግባእ ኣገባብ ፈላልይዎ 
እቲ ናይ ሓበሬታ ወረቐት ከም መዛኻኸሪ መተን ክኾነኩም ኣብ ወሽጢ ክሽነ ኣብዘሎ ከብሕኹም ለጥፍዎ። 

ዳግመ-ምምስራሕ ኣብ ሆስሊሆሊም 
ሓቢርና ብምስራሕ ከባብያዊ  ለውጢ ነምጽእ! 

ስለምንታይ ዳግማይ ነመስርሖም፣ 
ኣብ ሆስሊሆሊም ኩሎም ዓይነት ጎሓፋት ተፋላልዮም እዮም ዝጎሓፉ። መዓቀቢ ጎሓፋትና ኣብ 
12 ዝተፋላለዩ መትሓዚታት ይኽፍልን ነዳልዎም፣ እዚ ድማ ዳግመ ምምስራሕ ይብሃል። ኩሉ 
ግዜ ኣረጊት መትሓዚ ጥርሙዝ ወይ መኽደን ጥርሙዝ ከምኡ ውን ጋዜጣ ምስ ፈላናዮ ብቐጥታ 
ደጊሙ ክምስራሕ ይኽእል። ኣብ መስርሕ ናይ ዳግመ ምምስራሕ ኣቕሑ ንክትርኦ ውን ዘገርም እዩ። 
እቶም ኣረግቶት መኽደን ጥርሙዝ ናብ ዳዶን ሮንዴለን ወይ ሞላጉም ይቕየሩ። እቶም መትሓዚ ናይ 
መጻራረይ ሕዞም ዝመጹ,ሞ ዝጉሓፉ ድማ ናይ ጫማ ባኮ ይስርሑ። ከምኡ ውን እቶም ጋዜታታት 
ናብ ሓድሽ ዝንበብ ጋዜጣ ተመስሪሖም ይመጹ። ስለዚ ሓድሽ ጸጋታት ናይዛ መሬት ከይተጠቀምና 
ከባቢና ነውሕስ ማለት እዩ፣ከምኡ ውን ጽዓት ንቁጡብ። ዕዉት ኣብ ከባብያዊ ምዕቃብ ምኻንካ 
ነመስግነካ ኩሉ ግዜ ናይ ዳግመ ምምስራሕ ልምዲ ምስ ተዘውትር ኩሉ ግዜ ዕውት ኢኻ። 

http:hasslehommiljo.se
mailto:hassleholmmiljo@hassleholm.se
http:hasslehommiljo.se
mailto:hassleholmmiljo@hassleholm.se


 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
   

 
  

  
  

  

 
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  
  

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ናይ ፕላስቲክ መትሓዚ ናይ ወረቐት መትሓዚ ጋዜጣታት 

ንኣብነት ንኣብነት ንኣብነት 
ካች-ኣብ መትሓዚ፣ ናይ ጸባ ካርዮን፣ ጋዜጣ፣ 

ናይ ኮልጌት ፣ሓፈሻዊ ናይ ፕላስቲክ ቦርሳ፣ መትሓዚ ዕምባባ ወረቀት፣ ካታሎግ፣ 
ናይ ሻምቦ፣ መጻራረዪ ዘገልግሉ ወረቀት፣ ናይ ስእሊ ወረቃቅቲ፣ 

ሃለኽቲ ሒዞም ዝመጹ ንኣሽቱ ጎማታት፣ መትሓዚ ፒሳ፣ ቅብሊታት፣ 
ሰፈር ንብረት ዝነበሩ ተረርቲ ፕላስቲክ፣ ንኣሽቱ ሳንጣታት ናይ ወረቀት፣ መዋዓውዒ ወረቃቕቲ። 

ናይ ብሮን ንዕኡ ዝመስሉ ነገራትን። ሕርፍፍ ዝበሉ ናይ መጻራረዪ ወረቀት። 

ዕላማ፣ 
ዕላማ፣ ዕላማ፣ ሓደስቲ ወረቃቅቲ ዳግም ተመስሪሖም 

ዳግማይ ሓደስቲ ፕላስቲክ ንምስርሖም ዳግማይ ተመስሪሖም ሓደስቲ ወረቀት ክመጹ። 
ንምግባር። 

ኣብ ግምት ከነእትዎም
ኣብ ግምት ከነእትዎም ዝግብኣና ነገራት፣ኣብ ግምት ከነእትዎምዝግብኣና ነገራት፣ 

ዝግብኣና ነገራት፣ ፖስታን ደብዳቤታትን ምስቶም ዝቃጺሉብዛዕባ ምሕጻቦም ኣብ ግዜ 
ቦታ ናይ ጎሓፍ ብውሕልነት ጎሓፋት ክገሮም።ምግሓፎም ኣይገድስን እዩ፣ 

ክንጥቀመሉ ኣለና ብዝተኻእለ
ጥራይ ተረርትን ፎኮስትን ብሓደ 

መጠን ጨፊሊቕና ብግቡእ
ክንፉሕፎም ኣለና። 

ክንግሕፎም ኣለና። 

ዝተሳባበሩ መትሓዚታት ኣብ ግምት ከነእትዎም 
ዝግብኣና ነገራት፣ 

ንኣብነት 
ብዝተኻእለ መጠን ዝበዝሑ ጎሓፋት ከምዝምስርሑ ክንገብር ኣለና።ሰባር መስትይ ቢኬሪ፣ 
ካብ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ተደርብዮም ኣብ መሬት ዝቅበር ክኸውንብያቲን፣ጣሳታትን 

የብሉን።ስለዚ ነዚኣቶም ውን ኣብ ዝተቀረበ መግሓፊ ክንጉሕፎም ኣለና።
ካልኦት ነዚኦም ዝመስሉን። 

ሕብራዊ ጥርሙዝ ዘይሕብራውያን ጠራሙዝ 

ንኣብነት ንኣብነት 
ጥርሙዝን ሕብሪ ዘይብሎም 

ታኒካን ሕብራውያን ጠራሙዝን ታኒካታትን 

ዕላማ፣ 
እዚ ጥርሙዝ ዳግም ተመስሪሑ ሓድሽ 

ጥርሙዝ ንምኻን። 

ኣብ ግምት ከነእትዎም 
ዝግብኣና ነገራት፣ 

ቕዲሚ ምጉሓፍካ ጥራዩ ምኻኑ ኣረጋግጽ 

ሓጺን ዘለዎ መኽደን ምስ ዝኸውን ነቲ 

መኽደን ናብቲ እንዳ ሓጺን መግሓፊ 

ውሰዶ፣ከምኡ ውን መኽደን ዕንጸትቲ 

መሳሊ ከም ናይ ሻምፓን ከምኡ ውን 

ዋይን ናብቲ ናይ ዝቃጸሉ ግሓፋት ውሰዶ። 

ባተሪ 
ዕላማ፣ 

ባትሪታት ውን ዳግማይ ክምስርሑ ይኽእሉ 

እዮም። 

ዕላማ፣ 
እዞም ጠራሙዝ ተመሊሶም ሓደስቲ ኮይኖም 

ንክመጹ እዮም። 

ኣብ ግምት ከነእትዎም 
ዝግብኣና ነገራት፣ 

ሓጺን ዘለዎ መኽደን ምስ ዝኸውን ነቲ 

መኽደን ናብቲ እንዳ ሓጺን መግሓፊ 

ውሰዶ፣ ከምኡ ውን መኽደን ዕንጸይቲ 

መሳሊ ከም ናይ ሻምፓን ከምኡ ውን 

ዋይን ናብቲ ናይ ዝቃጸሉ ግሓፋት ውሰዶ። 

ኣብ ግምት ከነእትዎም 
ዝግብኣና ነገራት፣ 

ባትሪታት ከሚካላት ስለዘለዎም ኣብ ንግሕፈሎም እዋን ፍሉይ 

ጥንቃቀ ክንገብር ኣለና። 

ሓጺን 

ንኣብነት 
ታኒካ፣ 

መኽደን ታኒካ፣ባሊቃ፣ 
ንኣሽቱ መትሓዚ ሓጺን፣ 

ኣለሚኒም 
ዘብለጭሊጭ መሸፈኒ፣ 

ዕላማ፣ 
ዳግማይ ተመስሪሑ ሓድሽ ሓጽን ምኻን፣ 

ኣብ ግምት ከነእትዎም 
ዝግብኣና ነገራት፣ 

ፕላስቲክ ካብ ሓጺን ዘይምኻኑ 

ክተረጋግጽ ናብ ናይ ክዕሶ ቅርጺ 

ጨፍልቆ ሓጺን እንተኾይኑ ናብ 

ክዕሶ ቅሪጺ ሒዙ ሱቅ ክብል 

እዩ።ናብቲ ዝነበሮ እንተተመሊሱ 

ግን ፕላስቲክ እዩ። 

ተረፍመረር መግቢ 

ንኣብነት 
ቕርፍ ኣሕምልቲ፣ 
ቕራፍ ፍረታት፣ 

ስጋ፣ 
ፍርያት ናይ ባሕሪ መግብታት፣ 
ተረፍ ናይ ሻህን ቡኑን ቀጸፍ፣ 

ዝጎሓፉ ዕምባባታት፣ 

ዕላማ፣ 
ጎሓፍ ናይ መግቢ ንባዮ-ጋዝ( ጽዓት) 

ከምኡ ውን ንነዳዲ መካይንን ኣውቶቡሳት 

ሆስሊሆሊም የገልግል። 

ኣብ ግምት ከነእትዎም 
ዝግብኣና ነገራት፣ 

ተረፍ መግቢ ኣብ ንግሕፈሉ እዋን እቲ 
ንጥቀመሉ መትሓዚ ወረቀት ክኸውን 
ኣለዎ። ምኽንያቱ ጎማ ወይ ፕላስቲክ 

ኣብ ምምስራሕ ባዮ-ጋዝ ስለዘይጠቅም። 

ክቃጸሉ ዘለዎም ነገራት 

ንኣብነት 
ፕምፐር፣ 

መኽሓሊ ርሳር፣ 

ሞድየስ( ቶፕን)፣ 
መሕጸብ ድስቲ ጨርቂ፣ 

ናይ ስኒ ብራሽ፣ 
ናይ ድስቲ ስልኪ፣ 

ናይ ደሮና መአከቢ ቦርሳ፣ 
ናይ ድሙን ከልብን ኣብ ገዛ ቀልቀል 

ዝወጽሉ፣ 
መኾኪዒ እዝኒ። 

ዕላማ፣ 
ቀጥታዊ ምቖት ምምሕዳር ከተማ 

ሆስሊሆሊም። 

ኣብ ግምት ከነእትዎም 
ዝግብኣና ነገራት፣ 

ነዚኦም ዘይመስል ጎሓፍ ኣብዚ 
ክንስንዱ ወይ ክንጉሑፍ ኣይግብኣናን 

ኣብ ንግሕፍሎም ድማ መትሓዚ 
ክንገብረሎም ኣለና። 

ንኣሽቱ ኤለክትሪካዊ ጋሓፍ 

ንኣብነት 
ተንቃሳቂሲ ቴለፎን፣ 

መንቀጺ ጽጉሪ፣ 
ሄድፎን፣ 

ገመዳትን ሶኬታትን ኤለክትሪክ፣ 
መላጸይ 

ጭሕሚ። 

ዕላማ፣ 
ናይ ኤለክትሪክ ጎሓፋት ናብ ንኣሽቱ 

ዝምስርሑ ጽዓታት ዳግማይ ክምስርሑ 

ይኽእሉ። 

ኣብ ግምት ከነእትዎም 
ዝግብኣና ነገራት፣ 

ኤለክትሪካዊ ጎሓፋት መብዛሕትኦም 

ጎዳእቲ ስለዝኾኑ ኣብ ንግሕፈሎም 

እዋን ፉሉይ ጥንቃቀ ክንገብረሎም 

ኣለና። 

ምንጪ መብራህቲ 

ንኣብነት 
ኣንፑል፣ 

ፎሎሮሰንት፣ኣብ ወሽጢ 
ፍሎሮሰንት ዘሎ፣ 

ሆሎጅን መብራህቲ፣ 

ዕላማ፣ 
ዳግማይ ክንትቀመሎም ወይ ክምስርሑ 

ይኽእሉ። 

ኣብ ግምት ከነእትዎም 
ዝግብኣና ነገራት፣ 

97% ኣቕሑ ናይዚኣቶም መብራህቲ 
ባልብ ክምስራሕ ይኽእል። 


