ገዛ እተናድየሉ ኣገባብ ወይ ሜላ
ንእሽተይ ምኽሪ ኣብ ውሽጢ ዮቶቦሪ ይኹን ካብ ዮቶቦሪ ወጻኢ መንበሪ ገዛ ንእተናድዩ፡

ክራይ ገዛ ኣብዚ ፈትሹ
goteborg.se/sokabostad

መንበሪ ገዛ ንምንዳይ ምኽርን ሓገዝን ርኸቡ፡
ኣበየናይ ቦታ ናይ ዮቶቦሪ ትነብሩ ብዘየገድስ ብዛዕባ መንበሪ ኣባይቲ ዝምልከት
ደገፍ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኣድራሻታት ክራይ ኣባይቲ ዝምልከት
መገዲ ወይ ኣገባብ፡ ኣፈታትሻ ወይ ናኣሽቱ ምኽርታት ማለት ከመይ ጌርኩም
ናጻ ዝኾኑ መንበሪ ኣባይቲ ንምንዳይ ብዝምልት ሓገዝን ምኽርን ክትረኽቡ
ትኽእሉ ኢኹም።
ተወሳኺ ሓገዝን ደገፍን የድልየኩም ድዩ? ብዛዕባ መንበሪ ኣባይቲ ዝምልከት
ምኽሪ ንምርካብ ናብ ክፍሊ ርክባት ከተማ ዮቶቦሪ ብቑጽሪ ቴለፎን
031-365 00 00, ደውሉ።

መንበሪ ገዛ ኣብ ልክዕ ግዜኡ ድለዩ
ኣብ ዮቶቦሪ ሓያል ሕጽረት ኣባይቲ ኣሎ። ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ኣብ ግቡእ ግዜኡ ካብ
መጀመርታኡ መንበሪ ገዛ ክተናድዩ ኣገዳሲ ዝኸውን።
ኣብ ዝተፈላለዩ ሪጋታት ናይ መንበሪ ገዛ፡ ኣብ ውሽጢ ዮቶቦሪ ይኹን ካብ ዮቶቦሪ ወጻኢ ሪጋ
ምስራዕ ጽቡቕ እዩ።
ኣብ ዮቶቦሪ ክትነብሩ እንተ ድኣ ደሊኹም ኣብ ቤት
ጽሕፈት ምዝገባ ኣባይቲ ተመዝጊብኩም ሪጋ ክትሕዙ
ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ኣባይቲ
ንኽትምዝገቡ ወይ ሪጋ ንኽትሕዙ ነበርቲ ዮቶቦሪ
ጥራይ ምዃን ኣየድልየኩምን እዩ።

ኣብ ምሉእ ሽወደን ኩሉ ዓይነት ገዛ ድለዩ
ብዛዕባ መንበሪ ዝኸውን ገዛ ክትምድቡ ከለኹም
ሓደ ዓይነት መንበሪ ገዛን ኣብ ሓደ ቦታን ጥራይ
ዘይምምዝጋብ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ዓይነት ኩንትራትን
ኣብ ምሉእ ሸወደንን ድለዩ። ብዛዕባ ጕዳይ መንበሪ
ኣባይቲ ዝምልከት መደብ ምስራዕ ናይ ገዛእ ርእስኹም
ሓላፍነት እዩ።
ኣብ ህጹጽ ድልየት መንበሪ ኣባይቲ ዘለኹም እንተ
ድኣ ዄንኩም ዝካረ ንጽል ክፍሊ ወይ ገለ ክፋል ናይ
መንበሪ ኣባይቲ ተኻሪኻ ንምጽናሕ ምንዳይ ኣገዳስን
ዝቐለለን እዩ።
ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ ልዑል ኣብ ዘይኮነለን
ኮምዩናት መንበሪ ገዛ ንምርካብ ዝሓሸ ወይ ዝቐለለ
እዩ። ኣብ ዮቶቦሪ ክትነብሩ እንተ ድኣ ደሊኹም
ግን ኣብ ኣብ ቤት መዝገብ ክራይ ኣባይቲ ዮቶቦሪ
(boplats.se) ዝተመዝገብኩሞ ሪጋኹም ክሳብ
ዝኣክል ንግዚኡ ካብ ዮቶቦሪ ወጻኢ ወይ ኣብ ካልኦት
ከተማታት ክትቅመጡ ክትጸንሑ ትኽእሉ ኢኹም።

ብንጥፈት ኣናድዩ ዝኾነት ዕድመ ድማ
ኣይተሕልፉዋ፡
ኣካራዪ ብዝቐለለን ብዝቐልጠፈን ገዝኡ ንኸካሪ
መወዓውዒ ክገብር ይሕሾ። መወዓውዒ ዝገበረ
ኣካራዪ ድማ ቀልጢፉ የካሪ። ቀዳማይ ደረጃ ኩንትራት
ይኹን ዋላ ካልኣይ ደረጃ ኩንትራት ብዘየገድስ ማለት
እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ዕድመታት ኣካረይቲ ከይሓልፈካ
ምእንቲ ብቐጻሊ ኣድራሻ ኢንተርነትካ ማለት ኢመይል
ኣድራሻኻ ምክትታል ኣገዳሲ ዝኸውን።
ናይ ገዛ ዕድመ ምስ ተገብረልካ ድማ እቲ ዕድል ገዛ
ናብ ካልኦት ደለይቲ ከይተሰጋገረ ከሎ ተቐላጢፍካ
ሕራይ ዝብል ግብረ መልሲ ክትህብ ኣለካ።
ኣብ ዝተፈለላዩ መዝገባት ክራይ ኣባይቲ ምምዝጋብ
ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ ትርከበሉን ትራኸበሉን
ኣድራሻታት ብቐሊሉ ክርከብን ብቐሊሉ ናብ እቶም
ኣድራሻታት ኢንተርነት ንኽትኣቱን ንኽረኽቡኻን
ዝቐለል ይኸውን ማለት እዩ።

ኣብ ኢንተርነትን ኣብ ጋዜጣታትን ድማ
ፈትሽን ተኸታተልን
እቶም ዝበዝሑ ናጻ ዝኾኑ መንበሪ ኣባይቲ ኣብ
ኢንተርነት ክፍተሹ ይኽእሉ እዮም። ናይ ውልቅኹም
ላፕቶፕ ዘይብልኩም እንተ ኾይኑ ኣብ ቤት ንባብ
ማለት ኣብ ላይብረሪ ዘሎዋ ላፕቶፓት ክትጥቀሙ
ትኽእሉ ኢኹም። ከምኡ ድማ ናይ መንበሪ ኣባይቲ
መወዓውዒ ዘሎዎ ዕለታዊ ጋዜጣ ክትረኽቡ ትኽእሉ
ኢኹም።

ኣብዚ
ምልኡዎ!

ኣድራሻ ክራይ ገዛ

ትጥቀሙሉ መለለዪ ወይ ድማ
ኢመይል ኣድረስ

መዘኻኸሪታት

ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ገዛ መመዝገቢ
ቦታታት ተመዝገቡ
ኣብ ዮቶቦሪ ገዛ ንምድላይ ክትምዝገቡሉ ትኽእሉ ሓደ ኮምዩናዊ መራኸቢ ዝካረ ኣባይትን
ብዝሕ ዝበሉ ብሕታውያን ናይ ክራይ ትካላትን ኣሎዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድራሻታት ምንዳይ
ኣባይቲ እንተ ተመዝጊብኩም ድማ ዝካረ መንበሪ ገዛ ናይ ምርካብ ዕድልኩም የቃልሎ እዩ።

ኮምዩናውያን ኣካረይቲ ኣብ ዮቶቦሪ
ኣብ ዮቶቦሪ ኣርባዕተ ኮምዩናውያን ኣካረይቲ ኣባይቲ
ኣሎዋ፡

»
»
»
»

Bostadsbolaget
Familjebostäder
Gårdstensbostäder
Poseidon

ናጻ ዝኾኑ ኣባይቶም ድማ ኣብ boplats.se ወይ
ድማ ኣብ ውሽጣዊ መራኸቢታቶም መወዓውዒ
ይገብሩሎም እዮም።

ኣብ boplats.se ተመዝገቡ
ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ክራይ ኣባይቲ ዮቶቦሪ ናይ
ከተማ ዮቶቦሪ ኮምዩናዊ ኣማጻኢ ዝካረ ኣባይቲ እዩ።
ኣብ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ሪጋ ተሰሪዕካ ብመዓልታት
ዝቚጸር ነጥቢ ትእክበሉ ኣድራሻ ማለት
boplats.se ንዓመት 200 ክሮነር ይኽፈሎ።
ኣብ ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት ምዝገባ ክራይ ኣባይቲ
መወዓውዒ ዝግበረሎም ኣባይቲ ኵላቶም ናብ እቶም
ኣብ ሪጋ ዘለዉ ዝበዝሐ ነጥቢ ዘሎዎም ተጸበይቲ
ዘቐድም ስለ ዝኾነ ናይ ቀዳማይ ኢድ ኩንትራት ዕድል
ግዜ ይወስድ እዩ። መብዛሕቱ ግዜ ብዙሕ ዓመታት
እዩ ዝወስድ። ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ኣብ መጻኢ ግዜ
መንበሪ ኣባይቲ ምእንቲ ክትረኽቡ ኣብ boplats.se
ኣብ ልክዕ ግዜኡ ክትምዝገቡን ዓመታዊ ክፍሊትኩም
ድማ ክትከፍሉን ኣገዳሲ እዩ።

ናይ ምንዳይ ንእሽተይ ምኽሪ ኣብ
boplats.se

»
»
»

ሓድሽ ፍርያት ድለዩ
ንእስ ወይ ትሕት ዝበሉ ኣባይቲ ፈትሹ
ናይ ሓጺር ግዜ ውዕል ዘሎዎ ድለዩ

ብዝያዳ ኣብ boplats.se ኣንብቡ።

ኣብ boplats.se ብኸምዚ ኣገባብ
ተመዝገቡ

»
»
»
»

ናብ boplats.se እተዉ
ኣብ ላዕሊ፡ ኣብ የማናይ ኵርናዕ ናይቲ ገጽ
Skapa konto ዝብል መልጐም ጠውቑ
ኣድራሻታትኩም ምልኡዎ፡
ምዝገባኹም ንምጥቕላል ንውሽጢ እተዉ፡

ክትዝንግዑዎ ዘይብልኩም ነገር ግን ኣብ
ሪጋ ናይ ምንዳይ ኣባይቲ ንምቕጻል ዓመታዊ
ክፍሊትኩም ክትርስዑዎ ከም ዘይብልኩም
እዩ። ብቕልል ዝበለ መገዲ ብመኽፈሊ
ካርዲ ጌርኩም ብቐጥታ ኣብ boplats.se
ክትከፍሉ ትኽእሉ ኢኹም።

ንምንታይ ትኸፍል ከም ዘለኻ
ኣስተውዕል!
ገለ ገለ ትካላት ኣለዋ መዝገብ ናጻ
ዝኾኑ መንበሪ ኣባይቲ ንኸርእያኻ
የኽፍላ እየን። ሽዑ ድማ መብዛሕትኡ
ግዜ እቲ መወዓውዒ ናብ ክፍሊ
መማጻእቲ ክራይ ኣባይቲ ማለት
ናብ boplats.se ወይ ድማ ናብ
ካልኦት መማጻእቲ ክራይ ኣባይቲ እዩ
ዝመልሰካ።
ነዛ መማጽኢት ዝካረ ኣባይቲ እዚኣ
ክትጥቀመላን ዘይክትጥቀመላን ናዓኻ
ዝምልከት እዩ። እንተ ኾነ ግን ቅድሚ
ምኽፋልካ ኣየኖት ትካላት እየን ኣብዚ
ዝካተታ ምስትውዓል ከድልየካ እዩ።

ኣብ ኣድራሻ ውልቃውያን ኣካረይቲ ተመዝገቡ
ኣብ boplats.se ማለት መዝገብ መራኸቢ ክራይ ኣባይቲ እኹል ናይ ሪጋ ነጥቢ ዘይብልኩም እንተ ዄንኩም፡
ኣብ ካልኦት ትካላት ክራይ ኣባይቲ ኩንትራት ቀዳማይ ኢድ ከተማ ዮቶቦሪ ተመዝገቡ።
ኣብ ኢንተርነት ንጡፋት ትካላት ክራይ ኣባይቲ ክትፍትሽ ዝቐለለ እዩ። ምኽንያቱ ዝካረ ኣባይተን ዘወዓዋዓሉ
ኣድራሻታት ወይ ዓውድታት ይፈላለ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ።

ዓበይቲ ብሕታውያን መማጻእቲ ክራይ ኣባይቲ ኣብ
ዮቶቦሪ እዘን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘለዋ እየን

»
»
»
»
»
»
»

www.holgerblomstrand.se
www.homeq.se
www.hsb.se/goteborg
www.kjellberg.se
www.robertdicksons.se
www.willhem.se
www.wallenstam.se

ኣብ ዮቶቦሪ ቀዳማይ ኢድ ኩንትራት ውዕል ገዛ ዘማጽኣ
ንኣሽቱ ትካላት ክራይ ኣባይቲ ድማ ኣለዋ።
ንኽትረኽቦም ዝቐለለ መገዲ ኣብ ኢንተርነት እዩ።
ንዓኣቶም ክትረኽቡዎም ትኽእሉሉ ናይ ኣድራሻታቶም
ሓበሬታ ዝሓዙ ወይ ድማ ዝኣከቡ ብዙሓት ገጻት
ኣሎዉዎም።

Uddevalla
Trollhättan

Ale
Kungälv

Alingsås

Lerum

Göteborg

Borås

Partille
Mölnlycke

Kinna

Varberg

Motorväg

Tågräls

ብሰፊሑን ኣብ ምሉእ ሽወደንን
ኣናድዩ
ኣብ ዮቶቦሪ ሪጋ ጌርኩም ገዛ ኣብ ትጽበዩሉ ዘለኹም ግዜ ኣብ ካልእ ኮምዩን ድማ
ክትምዝገቡን ክትፍትሹን ትኽእሉ ኢኹም።

ንዮቶቦሪ ቀረባ ዝኾና ኮምዩናት

ጽቡቕ ናይ መጓዓዝያ ተኽእሎታት

ንዮቶቦሪ ቀረባ ኣብ ዝኾና ኮምዩናት መንበሪ ገዛ
ንምንዳይ ኣብ boplats.se ክትምዝገቡ ትኽእሉ
ኢኹም። ካልኦት ተመዝጊብኩም ሪጋ ናይ መንበሪ
ኣባይቲ ክትሕዙለን እትኽእሉ ኣድራሻታት እውን
ኣለዋ። ንሳተን ድማ

ኣብ መንጎ ዮቶቦርን ኣብ ከባቢኣ ዘለዋ ብርክት
ዝበላ ኮምዩናትን ጽቡቕ ናይ ኣውቶቡስን ናይ ባቡርን
መጓዓዝያ መራኸቢታት ኣሎ። ከም ኣማራጺ ድማ ናብ
ስራሕን ትምህርትን ዘሎ ናይ መጓዓዝያ ተኽእሎታት
ኣብ

»
»
»
»
»

»

www.alebyggen.se

www.vasttrafik.se ርኣዩዎ።

www.förbo.se
www.bofast.se
www.kungalvsbostader.se
www.partillebo.se ይብሃላ።

መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ምሉእ ሽወደን ፈትሹ
መንበሪ ኣባይቲ ኣብ ምሉእ ሽወደን እውን ክትፍትሹ
ትኽእሉ ኢኹም። መንበሪ ገዛ እትረኽቡሉ ናይ ሪጋ
ብዝሒ ነጥቢ ኣብ ምሉእ ሃገር ኣዝዩ እዩ ዝፈላለ።
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮምዩን ሪጋ ሒዝኩም ዝካረ ገዛ
እተናድዩለን ኮምዩናውያንን ብሕታውያንን ትካላት
ክራይ ኣባይቲ ኣለዋ። ናብ መርበብ ሓበሬታ ናይ እተን
ኮምዩናት ኣቲኹም ኣየኖት ከባብያውያን ትካላት ክራይ
ገዛ ከም ዝኾና ክትፍትሹወን ትኽእሉ ኢኹም።
ኣብ ምህናጽን ምንባርን ዝብል ክፍሊ መብዛሕትኡ
ግዜ ሓበሬታ ኣሎ። ኣብኡ ድማ ብድሕሪኡ ናብ
ናጻ ዝኾኑ ኣባይቲ ወይ ድማ ትካላት ክራይ ኣባይቲ
ክመርሓኩም ወይ ከሕልፈኩም እዩ።

ንእሽተይ መቑሽሽ ብዛዕባ ኣብ ምሉእ
ሽወደን ዘለዋ ካልኦት መመጻእቲ ክራይ
ገዛ፡ ንሳተን ድማ፡ እዘን ዝስዕባ እየን፡

»
»
»

www.homeq.se
www.boplatssverige.se
www.qasa.se

ካልኣይ ኢድን ንጽል ክፍልን ድለዩ
ቀዳማይ ኢድ ውዕል ክራይ ገዛ ንኽትረክብ መብዛሕትኡ ግዜ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስድ ከም
ኣማራጺ ብካልኣይ ኢድ ወይ ኣብ ሰብ ዝታኻረዮ ንጽል ገዛ ድለዩ።

ኣድራሻታት ብኻልኣይ ኢድ ወይ ንጽል
ክፍሊ ዝናደየን ኣድራሻታት ገዛ ክራይ፡
ብኻልኣይ ኢድ ወይ ንጽል ክፍሊ ንምክራይ ዝፍተሸለን
ኣድራሻታት ገዛ ኽራይ ኣለዋ። መወዓውዒታት
ተኸታቲልኩም ክትምልሱ ትኽእሉ ኢኹም። ወይ እውን
ዝካረ ገዛ ትደልዩ ከም ዘለኹም ባዕልኹም ጠቅዑ።
እቲ ኣድራሻ ድማ ፡

»
»
»

www.blocket.se
www.qasa.se
www.samtrygg.se

(እዛ ኣድራሻ እዚኣ ዓበይቲ ኣባይትን ቪላታትን
እያ ተወዓውዕ)

ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድለዩ
ብዙሓት ድማ ብኻልኣይ ኢድን ብንጽልን ዝካረዩ
ኣባይቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት የወዓውዑ
እዮም። ኩሉ ግዜ ንጡፍ ምእንቲ ክትኮኑ ኣብ
ጕጅለታትን ኣኼባታትን ተሳተፉ።

ቅድሚ ምኽፋልኩም ውዕል
ፈርሙ
ነቲ ትካረዩዎ ገዛ ወይ ንጽል ክፍሊ
ዝኸውን ገንዘብ ቅድሚ ምኽፋልኩም
ውዕል ክራይ ክትፍርሙ ከም ዘለኩም
ኣይትዘንግዑ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ናብ
እቲ ትካረዩዎ ገዛ ቅድሚ ምግዓዝኩም
ገንዘብ ከተትሕዙ ይጠልብ እዩ።
ዝትሓዝ ገንዘብ ማለት ነቲ ትካረዩዎ
ገዛ ብጽፉፍ ኣገባብ ንኽትመልሱዎ
ውሕስነት ዝኸውን ዝቕመጥ ወይ
ዝተሓዝ ገንዘብ እዩ። እዚ ድማ ናይ
ሓደ ወይ ክልተ ወርሒ ክራይ ቅድሚ ነቲ
ገዛ ምልቃቕኩም ዝምለስ እዩ።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት መንበርን ውዕላት
ክራይን
ቀዳማይ ኢድ ኵንትራት — እዚ ማለት ብቐጥታ ምስ
ኣካራዪ ገዛ ዝግበር ኵንትራት እዩ።
ካልኣይ ኢድ ኵንትራት — እዚ ኵንትራት እዚ ድማ
ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ እቲ ቀዳማይ ኢድ ውዕል
ናይቲ ገዛ ዘለዎ ሰብን፡ መብዛሕትኡ ግዜ ንዝተወሰነ
ግዜ ማለት ንፍርቂ ዓመት ወይ ንሓደ ዓመት ዝግበር
ውዕል እዩ። ብኻልኣይ ኢድ ዝግበር ውዕል ገዛ ኽራይ
ኩሉ ግዜ ካብ ዋና ገዛ ፍቓድ ክህሉዎ ኣሎዎ።
ንጽል ክፍሊ ተኻሪኻ ምንባር — ምስ ዝተኻረዩ
ተጸጊዕካ ምንባር ማለት ካብ ተኻረይቲ ሓደ ክፍሊ
ተኻሪኻ ምንባር ማለት እዩ። ቀዳማይ ኢድ ኩንትራት
ዘሎዎም ሰባት ኣብኡ እናነበሩ ሓደ ክፍሊ ተኻሪኻ
ሽቓቕን ክሽነን ብሓባር ምጥቃም ማለት እዩ። ካብ
ተኻረይቲ ሓደ ክፍሊ ተኻሪኻ ንምንባር ዝኾነ ፍሉይ
ፍቓድ ኣየድልዮን እዩ።
ምቅይያር ገዛ — ቀዳማይ ኢድ ውዕል ገዛ ኽራይ ዘሎካ
እንተ ዄንካ ምስ ከማኻ ቀዳማይ ኢድ ውዕል ገዛ

ኽራይ ዘሎዎ ሰብ ናይ መንበሪ ገዛ ምቅይያር ክትገብር
ትኽእል ኢኻ። እቲ ምቅይያር ናይ መንበሪ ገዛ ግና
ብወገን ክልቲኦም ዋናታት ኣካረይቲ ቅቡል ክኸውን
ክኽእል ኣሎዎ።

ከም ተኻረይቲ ወይ ጽግዕተኛታት
ተኻረይቲ ንጽል ክፍሊ መጠን ዝህሉወኩም
ግቡኣትን መሰላትን፡
ኣብ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ ፍትሒ ናይ ሽወደን
ንስኻ ከም ተኻራዪ መጠን፡ ቀዳማይ ኢድ ድዩ ዋላስ
ካልኣይ ኢድ ውዕል እዩ ዘሎካ ብዘየገድስ ኣየኖት
ግቡኣትን መሰላትን ከም ዘሎዉኻ ኣብ እቲ መርበብ
ሓበሬታ፡ ማለት ኣብ
https://www.domstol.se/amnen/
hyra-bostadsratt-och-arrende/hyra-av-bostad-och-lokal/ ኣቲኻ ክትርእይ

ትኽእል ኢኻ።

መንበሪ ገዛኻ-ብናትካ ሓላፍነት
ንኹነታት ኣነባብራኻ ብዝምልከት መፍትሒንምርካብ እቲ ሓላፍነት ናይ ባዕልኻትኩም
እዩ።እቲ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ገዛ ንዘይብሎም መንበሪ ኣባይቲ ወይ ንጽል ገዛ ከማጽእ
ውወይ ከዋሃህድ ዋላሓንቲ ሓላፍነት የብሉን።
ኣብ ዮቶቦሪ ቀዳማይ ኢድ ኩንትራት ዝማጻእ
ብመገዲ boplats.se ወይ ድማ ብመገዲ ካልኦት
ብሕታውያን ትካላት ክራይ እዩ ዝካየድ።
ኣብቲ ድሕሪት ኣብ መዝገብ
ፋይል ዘሎ ናይ መረጋገጺ
ዝርዝር ተጠቐም!

መንበሪ ቤት ኣልቦ ንምዃን እንተ ድኣ
ተቓሊዕካ፡
መንበሪ ቤት ኣልቦ ንምዃን እንተ ድኣ ተቓሊዕካ
( ብዘይ ዝኾነ መጽለሊ እንተ ድኣ ተሪፍካ)
ብሰፊሑ ገዛ ከተናዲ ከገድሰካ እዩ። እዚ ማለት ድማ
ዝተፈላለዩ ዓይነታት ኣባይቲ ምድላይ ከድልየካ እዩ።

»
»
»
»
»
»

ዋላ ዓራት ተእቱ ትኹን
ሓንቲ ክፍሊ
መንበሪ ስደተኛታት

ናይ መንበሪ ገዛ መፈተሺ ሰነዳትካ ዓቅቦ

ንበዓላት ዝጥቀሙሉ ቦታ
ኣፓርታማ

ትራኸቦም ዝነበርካ ኣካረይትን ትበጽሖም ዝነበርካ
መወዓውዒታትን ዓቅቦም፡

መንበሪ ገዛ ተናዲ ከም ዘለኻ ኣውሪ

»
»
»

መንበሪ ኣባይቲ ንምንዳይ ዝተፈላለዩ መንገድታትን
ናይ ርክብ መርበባትኩምን ተጠቐሙ። ንብጾትካ
ምዝራብን ምፍላጥን ድማ ኣባይቲ ኣብ ምርካብ ሓጋዚ
እዩ።

ኩሎም ዝተጸሓሓፍካዮምን ዝረኸብካዮም መልስታትን
ዓቅቦም ኢኻ። ካብ ክፍሊ ምምሕዳር ዝኾነ ሓገዝን
ደገፍን ኣብ እትደልየሉ ግዜ መንበሪ ገዛ ንምንዳይ

ገዛ

ብኸመይ ከም ዝረኸብካዮም
መዓስ ከም ዝረኸብካዮም
ዝረኸብካዮም መልስታት

ዝገበርካዮ ጻዕርታትን ፈተነታትን መርኣዪ ክኾነካ ስለ
ዝኽእል ኣገዳሲ እዩ።

መዓስ እዩ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት
ብዛዕባ መንበሪ ብዝምልከት ዝተሓጋገዝ፡
ብዝተወሰነ ኣገባብ ንመንበሪ ኣባይቲ ብዝምልከት
ካብ ክፍሊ ማሕበራውዊ ኣገልግሎት ፍታሕ ይርከብ
እዩ። ብገዛእ ባዕልኻ ናይ ገዛ ኩነታትካ ንምፍታሕ ኣብ
ዝግበር መደብ ዝክኣለካ ግበር። ናይ ገዛ ኩነታትካ
ክሳብ ዘይተፈትሐ ማለት እዩ።
ዋላ እኳ ኣብ ዮቶቦሪ ሓያል ሕጽረት መንበሪ
ኣባይቲ እንተ ሃለወ እዚ ግን ካብ ክፍሊ ማሕበራዊ
ኣገልግሎት ሓገዝ ንዘይምርካብ ብቑዕ መመኽነይታ
ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ከምኡ እውን ካብ ክፍሊ
ማሕበራውዊ ኣገልግሎት ንዝርከብ ናይ መንበሪ ገዛ
ኣገልግሎት ዝኾነ ዕዳ ብቑዕ መኸልከሊ መመኽነይታ
ክኸውን ኣይክእልን እዩ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ምስ ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ናይ
እቲ ትነብረሉ ከባቢ ተራኸብ።

ፋይናንሳዊ ልክዕነት ወይ ምዕሩይነት ግበር
ዕዳ ኣሎካ እንተ ድኣ ኮይኑ ውዕል ገዛ ኽራይ ናይ
ምርካብ ተኽእሎኻ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዝገብሮ።
ቍጠባዊ ትሕዝቶኹም ኣብ ምምዕርራይ ወይ ቅርጺ
ኣብ ምትሓዙ ብዝምልከት ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ
ኢኹም። ዋላ እውን ብመገዲ ክፍሊ ምምኻር
ባጀትን ዕዳን፡ ንዕዳኻ መሊስካ ንምድርጃው ዘኽእል
ብዝምልከት ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኣድራሻ ርክብ ምስ ባጀትን
ምምዕርራይ ዕዳን
ቴለፎን፡
031-368 08 00

ኢ መይል:
budget@demokratimedborgarservice.goteborg.se

ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት:
Ekelundsgatan 1

ቴለፎን ትድውሉሉን ኦፊስ ትበጽሑሉ ግዜ ኣብ
goteborg.se/privatekonomi

ዝብል ርኣዩ

ዝርዝር መረጋገጺ መንበሪ ገዛ
ንምንዳይ

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

ኣብ boplats.se ተመዝጊብኩም ሪጋ ብምሓዝ ነጥቢ ኣዋህልሉ
– ዓመታዊ ክፍሊትኩም ምኽፋል ኣይትረስዑ
– ናይ ገዛውቲ ዕድመታት ንኸየምልጠኩም መራኸቢ ኣድራሻታትኩም ብቐጻሊ
ኣሕድሱዎ
ኣብ ብሕታውያን ትካላት ክራይ ገዛ ተመዝገቡ፡
– ንኣብነት ኣብ ከም ብዓል HomeQ, Willhem, Wallenstam, HSB,
ወዘተ ዝኣመሰላ
ንብሕታውያን ትካላት ክራይ ኣባይቲ ደውሉለን ጸሓፉለን፡
– ዝካረ ኣባይቲ ብዝምልከትን ናይ ተገዳስነት መልእኽቲ ንምስዳድ እንታይ
ክትገብር ከም ዘለካን ሕተቶም፡
ካልኣይ ኢድ ኩንትራት ይኹን ወይ ውን ዝካረ ንጽል ክፍሊ ፈትሹ፡
– ብኻልኣይ ኢድ ይኹን ንጽል ዝካረ ክፍሊ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብንጥፈት ፈትሹ።
– ብዝተፈላለየ ኣገባብ ጸሓፉን ኣወዓውዑን፡ ንኣብነት ኣብ ማሕበራዊ
መራኸቢታት፡
– ኩሉ ግዜ ቅድሚ ምኽፋልኩም ውዕል ክራይ ፈርሙ።
ገዛ ትደልዩ ከም ዘለኹም ንኣዕሩኽትኹም ንኻልኦት ትፈልጡዎምን ኣዕልሉዎም፡
– ንዝያዳ ሓገዝ ናይ ኢንተርነት መራኸቢታትካ ተጠቐመሉ፡ ኣብ ማሕበራዊ
መራኸቢታት ድማ ሓባሪ ጽሑፍ ኣቐምጥ፡
ኣብ እቲ ገዛ ተናድየሉ ዘለኻ ከባቢ ናይ ጽሑፍ ሓበሬታ ግደፍ ወይ ጠቅዕ፡
– ኣብ ድኳናት፡ ኣብ ቤት ንባብ ወይ ኣብ ካልኦት ህዝባውያን ቦታታትመወዓውዒ
ግበር።
መንበሪ ኣባይቲ ካብ ዮቶቦሪ ወጻኢ ፈትሽ፡
– ናብ ትምህርቲ ወይ ስራሕ ክትከይድ ትጥቀመሉ ተኽእሎታት መጓዓዝያ ከም ዘሎ
ተኸታቲልካ ኣረጋግጽ፡
– ኣብ ናይ መንበሪ ክራይ ኣባይቲ ሪጋ ንምምዝጋብ ወይ ንምስራዕ ከመይ ክትገብር
ከም ዘለካ ንምፍላጥ ን ናይ እተን ኮምዩናት መርበብ ሓበሬታ ፈትሾ።
ዕዳታትካ ክፈል ወይ ድማ ናይ ባጀትን ምስትኽኻል ዕዳን ሓገዝ ሕተት፡
– እዚ ድማ ንዓኻ ናይ ክራይ ገዛ ኩንትራት ንኽትረክብ ዝቐለለ ክኾነልካ እዩ።
መንበሪ ገዛ ከተናዲ ከለኻ ንኽፍሊ ኣማኸርቲ ንጽል ዝካረ ገዛ ረኺብካ ሓገዝን
ደገፍን ሕተቶም ኢኻ።
ዝካረ ገዛ ዘናደኻሎም ሰነዳት ሰንዶም ኢኻ፡ – ንገዛእ ርእስኻን ኣብ ክፍሊ
ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓገዝ ንኽትረክብ ኣብ ትገብሮ መመልከቲ መርኣዪ ክኾነካን
ማለት እዩ።

መራኸቢ ዝኸውን ኣድራሻ
ቤት ጽሕፈት ክራይ ኣባይቲ
ቴለፎን 031-100 250
ኣድራሻ ቤት ጽሕፈት: Rosenlundsplatsen 1, 411 20 Göteborg
መርበብ ሓበሬታ፡ www.boplats.se
ቴለፎንን - ቤት ጽሕፈት ዝኽፈተሉ ግዜን ድማ ኣብ
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Foto: Lo Birgersson, Frida Winter, Hilda Grahnat

ቴለፎን: 031-365 00 00
(ናይ ከተማ ዮቶቦሪ ማእከል መራኸቢ)
መርበብ ሓበሬታ፡ www.goteborg.se/sokabostad
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ዋሃቢ ምኽሪ መንበሪ ኣባይቲ
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boplats.se/kontakta/kundtjanst ረአ

