
 

تم إعداد هذه اإلرشادات ضمن مرشوع  ”استشارات الطاقة واملناخ 

للسويديني الجدد” يف بلدية ستورفوش. هذا املرشوع مستمر طيلة عام 

2022 بالتعاون مع بلديات فيليبستاد، كريستينهامن، كارلستاد وهامارو، 

وممول من قبل الهيئة السويدية للطاقة. حظاً سعيداً تتمناه لكم قائدتا 

 املرشوع حنان عثامن وتينا ناسلوند. للمزيد من املعلومات

ميكنك أن تصنع فرقا ً وتصبح بطالً!ميكنك أن تصنع فرقا ً وتصبح بطالً!

اتصل مبستشار الطاقة واملناخ يف بلديتك للحصول عىل اتصل مبستشار الطاقة واملناخ يف بلديتك للحصول عىل 

املزيد من اإلرشادات اليومية. الخدمة مجانية!املزيد من اإلرشادات اليومية. الخدمة مجانية!

www.energimyndigheten.se  och  www.storfors.se

نصائح مفيدة لك
بإمكانك أن تقلل من مصاريفك، وبنفس الوقت توفر الطاقة 
وتقلل من الضرر على المناخ. انضم إلينا في هذه الرحلة 

نحو خيارات ذكية، مرشدك في هذه الرحلة سيكون مستشار 
الطاقة والمناخ في بلديتك.

أهالً بك، افتح البوابة وافتح معها هذا المنشور



 
 

*اخرت بنفسك الرشكة التي ستشرتي منها الكهرباء*اخرت بنفسك الرشكة التي ستشرتي منها الكهرباء

* افصل الشاحن وال ترتك األجهزة اإللكرتونية عىل وضع االستعداد* افصل الشاحن وال ترتك األجهزة اإللكرتونية عىل وضع االستعداد

* تخفيف التدفئة مبقدار * تخفيف التدفئة مبقدار 11 درجة مئوية يخفف من التكاليف مبقدار  درجة مئوية يخفف من التكاليف مبقدار %5%5

* غالية املاء الكهربائية أقل استهالكاً للطاقة مقارنة بغيل املاء يف قدر* غالية املاء الكهربائية أقل استهالكاً للطاقة مقارنة بغيل املاء يف قدر

* االستحامم لوقت أقل* االستحامم لوقت أقل

* الصنابري املوفرة للامء ميكن أن تقلل استهالك املاء بنسبة * الصنابري املوفرة للامء ميكن أن تقلل استهالك املاء بنسبة 30-8530-85 % %

* اختيار البضائع ذات العالمات الصديقة للبيئة* اختيار البضائع ذات العالمات الصديقة للبيئة

* مقارنة ملصقات توفري الطاقة قبل رشاء األجهزة الكهربائية  * مقارنة ملصقات توفري الطاقة قبل رشاء األجهزة الكهربائية  

* اختيار املصابيح الحديثة املوفرة للطاقة )ليد( ميكن أن يوفر حوايل * اختيار املصابيح الحديثة املوفرة للطاقة )ليد( ميكن أن يوفر حوايل 90%90% من  من 

استهالك الطاقةاستهالك الطاقة

* ركوب الدراجة الهوائية مفيد للصحة والبيئة* ركوب الدراجة الهوائية مفيد للصحة والبيئة

* ركوب القطار يف الرحالت الطويلة يوفر حوايل * ركوب القطار يف الرحالت الطويلة يوفر حوايل 90%90% من انبعاثات الكربون من انبعاثات الكربون

* قيادة السيارة بطريقة توفر الوقود، ومشاركة ركوب السيارة مع آخرين* قيادة السيارة بطريقة توفر الوقود، ومشاركة ركوب السيارة مع آخرين

* زيادة حصة الخرضاوات واملنتجات املحلية يف طعامك* زيادة حصة الخرضاوات واملنتجات املحلية يف طعامك

* تقليل هدر الطعام ميكن أن يوفر أكرث من * تقليل هدر الطعام ميكن أن يوفر أكرث من 30%30% من املوارد من املوارد

* جمع بقايا الطعام يف حاوية خاصة إلعادة التدوير* جمع بقايا الطعام يف حاوية خاصة إلعادة التدوير

* تصليح وإعادة االستخدام املقتنيات. فرز وإعادة تدوير النفايات* تصليح وإعادة االستخدام املقتنيات. فرز وإعادة تدوير النفايات

* جمع زيت الطهي املستخدم يف علبة ورميه يف الحاوية املخصصة إلعادة * جمع زيت الطهي املستخدم يف علبة ورميه يف الحاوية املخصصة إلعادة 

التدوير التدوير 

* النفايات الخطرة بيئياً كالبطاريات، املصابيح، الدهانات وغريها، يجب رميها * النفايات الخطرة بيئياً كالبطاريات، املصابيح، الدهانات وغريها، يجب رميها 

يف مكب النفايات الرئييس يف مدينتكيف مكب النفايات الرئييس يف مدينتك

ميكنك االطالع عىل التأثري البيئي لألغذية املختلفة يفميكنك االطالع عىل التأثري البيئي لألغذية املختلفة يف

www.matkalkylatorn.sewww.matkalkylatorn.se

ال ترتدد يف إخبار أصدقائك!ال ترتدد يف إخبار أصدقائك!
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بهذه الطريقة ميكنك توفري املوارد بهذه الطريقة ميكنك توفري املوارد 

واملال يف حياتك اليوميةواملال يف حياتك اليومية


