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Û Bixêr hatî!
Tu ew namilkeyê dixwûni ji ber ku firsendê te bû û tu xani ji Kongsvinger 

Boligstiftelse kirê kiri. Em ji dil xêr hatinê te dikin, û hêvî dikin ku tu li xani 

da kêfxweş bî.

Ji 300 zêdetir xaniyê Kongsvinger Boligstiftelse heye û, wan dide kar anin 

û muqayet dibe. Em daxwazin ku hemû xanîyên me bibe ciyekî baş û aman 

bo jîyan kirdin. Em bawer dikin ku tu ji wî daxwazî.

Lewma ji m berpirsîyatîyê xwe gîrîng dîbînîn. Em her roj kardikin û muqayetin 

ku xanî bê kemasî be û tu ji li aliyê şewat û telûkeyên din ewle bî. 

Lê hewcê me bi yarmetîyê te heye ku em bikarin xanîyê te ewle û bê kemasî bikin 

û xirecîr û dengê ku cînaran aciz bîke nebe. Lewma ji li nav ew namîlkeyê de hinek 

tişt heye ku gereke tu baş. Tu we bi cih bînî, tu kedekî bidî ku xanîyê te û mehleyê 

te bi be cîyekî aman û xweş bo jiyan kirin.

Tu dikarî ji cînarê derdorê xwe ji ew bixwazi ku wekî te bikin. Heger hemû kes 

wisa bikê -heman wextê cîyekê we yê aman û baş çedi be bo jîyan kirin. Ew dikara 

hewkasî hêsan be.

Bo ku em bikarin karê xwe baş çêkîn, pevîstî yê me heye ku tu ji karê xwe baş 

bikî. Lewma ji em li bendêne ku tu tiûtên nav xanîyê xwe xirap neki. Em ew ji 

hêvî dikin ku tu fikrê cîranê xwe biki û şevê deng û meng nekî v.d. Heger na, 

emê mecbur û naçar bin te ji mal derxin çimki tu wek kiradarêkê ew birdikî p erkê 

xwe bi cih nayini. Yan ji emê daxwazî yê tezmînetê ji te bikin. Em ew naxwazin, 

li emê çava ji bi be bikin- ew karê meye- û yê din ji xirap kirin û zerer dan bi rastê 

ne peviste. Ne wilo?

Ew xanî ji çwar divar û ji serbanekî zêdetire. 

Ew wargehekî ye bo ewlekari. Û odeyeki tijî îmkanîye te.

Bi silav û rêz

Geir Hagerud

Midirê Giştî
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Agîrkujê xwe bîbîne namîlkeyê  
bi kar aniîn bîne.
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Heger şewat 
derkeve tu çi bikî?

LI HER WEXTEKî ŞEWAT DESTPÊKE GEREKE TU:
 

1. AGADAR BIKE!
   Alarmê şewatê lêde û xeber  

bide itfayeyê li tel 110.

2. XILAS KIRIN
Ew kesên ku li telûkeyê şewatêdane hişyar bike derxe derva.

3. TEMIRANDIN Û DERXISTIN
   Ger çêbe û xeter nebe hewl bide şewatê  

bi agirkuj temirîne. Derî û pencer bigre. 

Derîyan kilit neke!

  Zû zû ji avahîyê derkeve! 

   Heger alarmê şewatê lêde yan ji şewat  

derkeve asansorê karneine?

   Rêyê taybetî yê revînê bi karbîne-ger ew nebe, 

li balkonê bisekîne heta ştfaîye hat.  

 

Bîçe meydanê kombunê ku hatîye dîyarkirin 

û agadar be ku tu asteng nakî bo mirovên agirkuj.

MØTEPLASS

DEMÊ ŞEWAT / 
DERXISTIN DA  
CIYÊ KOMBUNMØTEPLASS

DEMÊ ŞEWAT / 
DERXISTIN DA  
CIYÊ KOMBUN
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Bîr neke pîlê alarmê dû biguherîne!

Serê sobeyê kerebê divê qet neyê girtin.

Hewl bide kabloyê dirêjkirinê karneyine.

Daglige tiltak:
•  Gava meqinayê qehve, meqîneyê avkelandin, 

ûtî, pervanê û.w karnayini, fîşê wan ji kerebê 
bikşîne.

•  Gava tu rakevî yan ji biçî derve, meqîneyê 
amanan, cilşûştin yan ji meqîneyê zuhakirinê 
kinc, karneyine.

•  Gava tu li ser firinê xwarin çedikî, mitfaxê ne terikînî. 
•  Gava tu rakevî yan ji biçî derva, TV´nê bi 

dûxmeyê av/pû bigre.
•  Qet ji odeyê ku mum dişholê terk neke. 
•  şarjê mobilê li ser kerebê nehêle gava kar naini, 

û mirov nabe ku telefonê şevê şarj biki. 
•  Her carê ku meqîneyê zaha kirinê cilik kar binî, 

parzûnê tozê paqij bike.
•  Nav nivînda cigare nekşîne!

Tedbîrê berdevamî:
•  Kontrol bike ku alarmê dû kardike û salê carekê 

jjî pîlê biguherîne. 
•  Her sê meh carek agirkujê bizverine. 
•  Tiştên agirzû digre nedayne ciyên hewbeş! 
•  Li nav embarê jêrzemîn û serbanê zêde eşya 

nedayne.
•  Maddeyên avî nabe li nav jêrzemînê yan ji 

serbanêda dayni.
•  Ampîlên kevîtîr kar neyne ji bo çirayê heger 

guncav nebe.
•  Hewl bide kabloyê dirêjkirinê karneyine. 
•  Serê sobeyê kerebê divê qet neyê girtin.
•  Fîlîtreyê rûnê yê hevakişanê paqij bike.

Tedbîrê rojanê:

ALAVÊN EWLEKARÎ 
LI XANÎYÊ:

• Alarmê şewatê hevgirêdayî

• Agirkuj

• Hîmayeyê firinê
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Himayetê firinê
Sebebê her mezên yê şewatan li Norvêc kelandinê 
beroşên hişkê. Lewma ji kar aninê himayetê firin 
li hemû xaniyên nû da mecbûrîye û derxistin yan 
ji ne kar aninê vî kedexeyê. 

Hîmayetê firinê ji 2 beş pêk tê:
•  perçeyeki himayet ku girêdayîye yê fîşe firinê/tebaxê. 
•   cîhazê alarmê ku bi miqnatêsê hatîye danîn ser ventîlatore 

yê firinê.

Ew her du cîhaz bi hevra hatinê eyerkirin, û kontrol dikê ka 
germahiyê ciyê beroşê çend zû bilind dibe û ka ciyê beroşê 
li ser firinê li deme ki direj pir germe yan na.

Heger kar aninê firinê pir germ û ne normal be, hîmayetê 
firinê alarm lê dide- û paşê ji kerebê dibire.

Ferbûn
Sistemê Alarmê divê xwe fer bike «û himbe» ka tu çava 
xhardin çedikî wisa bi be ku alarm tenê demê ne asayî, telûke. 
Li destpêkê da divê mirov yarmetî bike heta otomatikî ferbe.

Heger alarm bê sebebekî telûkê lêde, 1 car pê bişkokê li ser 
alarmê bike. Wisa tu ferdikî ku alarmê dizane ku tiştekî xeter 
nine. 

Heger hîmayeyê firinê kerebê bibire. 
Heger tu alarmê negrî, hîmayetê firinê kerebê qut bike. 
Ew demê cîhazê alarmê dengêkî wekî virr derxe. 

Firinê bi temami bigre. Paşê 1 car pê bişkokê alarmê bike. 
Heger feyde neke, divê tu biçi sandokê sîgortayê kerebê 
û sîgortayê ku bi «firin» hatîye nîşan kirin derxe, nêzikê 
15 sanîye bisekine, û carekî din sîgorteyê têxe ciyê xwe. 

Alarm bê sebep û telûke lêde - 1 car pê 
bişkokê alarmê bike.

5
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Li bajarê Kardemomme by tenê yek yasa heye 
rêz digrin. 

Na be ku tu xelkê aciz bikî, divê tu 
baş û mîhrîban bi paşê mirov dikare 
çi bixwaze bike.

Niha tu xanîyekî girtî û mala xwe bar bikî nav. 
Tu bar dikî ciyekî ku pir kes din jî li jîyan dike. 
Li Qaîdeyê xwe û rêbazê xwe heye bo xel kirinê 
kar. Hinek kes li binê te, rengê hinek kes ji li ser 
te, û rengê hinek kes jî teniştê te dijîn. Çêbe ku 
ew kalin, yan ji li şevê kar dikin, yan ji zarokê wan 
biçûk heye û sibê zû diçe dibistanê

Yasa yê Kardemomme dibêje em divê rêzê hev 
bigrin. Cinarê xwe ra silav bide. Bêje roj baş. Nîşan 
bike ku tu hemxwarî û keyfê te li blokê teda başe. 
Hevl bide cinarê te ji hez bikin! 

Li jiyanê rasti da emhez dikin rêzik û qaîdeyan 
çêkin. Em difikrin kû hewce li bi rastî ew ne xweşe. 
Gava tu biçî nav xanî yê xwe nû ew tiştên divê li 
destê te da hebe:
 
 •  Rêzikê giştî yê xanî yên Boligstiftelsen
 •   Rêzikê xani yê blokê – bo ew kesê ku biçin 

nav xanî yê nav blokê

Ev rêzikan, qaideyan baş ferbe. Tu bizanî ka jî 
te çi te xwastin.

Kasper, Jesper og Jonatan sê dizên ku guhê xwe 
nadin yasa yê Kardemomme. Ev li derevayê bajarê 
jiyan dikin û şevê bi dizika xwe davêjin nav bajarê 
bo şêlandinê. Gava tên girtin, divê li zindanê da 
bimînîn lê fermandarêpolêsê Bastian dîjî wan 
nerme og her davîda jî dibin qehremanê bajarê 
gava şewatê li bircê vedimirinên.

Li nav cinaranda çalak be - Xwe li derva 
nehêle -. Ji hevra imkanêkî din ji bidin - 
Û firsendê kar bîne bo carekî din baştir bikî - 
Belkû tenê yek car îmkan bikeve destê te. 

Rêzikê Xanî

Navberê li seat 23 og 7 divê 
li xanî da aramî hebe.

6



QutikêTV
Internetê

Kintrolê cihazê

Çêbe ku cîhazê mala te cuda be

N
AV

ER
O

K
 Û

 K
A

R
Ê 

Q
U

TI
K

ÊT
V

IN
N

H
O

LD
 O

G
 F

U
N

K
SJ

O
N

TV
 B

O
K

S 

7

Telefonê xizmetê m’steriyan: 06090
Ji bo borettslag: 815 55520
www.canaldigital.no

Kabel-TV nav kirêda ye, cîhaz ji aîdê xanî ye. Gereke tu 
muqayet bî ku ev hemû cîhazan, TV-dekoder û (kutîk) 
kontrolê tilvizyonê û kabloyan li xanî da bimine heger 
tu mala wxe barki û bîçî.

TV Bi kablo

Internetê
Heger internett jî li dahilê kirêyê xani be, cîhazên wî 
jî aidê xani ye û gava tu ji xanî derkevî, ev li xani da 
bîmîne.

Pirsgirek/pirsyar 
•  Têkîlîyê Canal Digital bike.   
•   Jimarayê S/N-ku li bin qutîkê TV  

da ye bêje - ev xanî yê te bîbînîn.
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Em dixwazin cîyê ku tu biji ciyekî baş be. 
Ev xanî yê ku tu niha biçî nav me bi rek 
û pekî amade kiriye û me baş jî kontrol kîrîye. 
Heger li nax xanî yê da tiştekî gorî dilê te baş 
karneke, me ra bêje.

Hirap kirin û bi hovîtî kar aninê eşya em qebul 
nakin. Ev tişt bibe sebebê tezmînet û ji xanî 
derxistin. Û carekî din em xanî nadin kirê bo 
ev kes. Bizani baştire. 

Gava tu xanî da rudinê pakiji yê xani yê adî 
berpirsîyatîyê te ye. Li pelê din da emê te ra 

pêşnîyar bikîn ka mirov çi bike û çi neke. Gava 
tu ji xanî derkevî, gereke xanî - bilî kevn bûnê 
adî ev wextê tu li xanê da jîyayê, çava ev rojê 
teslîm hildayî wisa jî teslîm bikî. Heger şîrketê 
xanî îcaze bide.
 

BERPIRSÎYATÎ YÊ TE: Lênêrînê nav xanî 
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Tamirê xanî bê îcazeyî şîrketê xanî 
çênabe. Guhertinê gîrîng li nav xanî 
da divê bi îcazeyê Kongsvinger 
Boligstiftelsen çêbe.!

KÊFÎKÊ RIZÎ hem bo zarok hem jî bo mezinan 
telûkeye bo tenduristî

NAV XANÎYÊ BIKE CIYEKI BAŞ
Heger pir rûtûbet çêbe, paşê pirsgirekê kêfîk û mistanik çedibe!

Cîyê hevayê/pencerê veke

Nizamî paqijî 

Dûkelê xwardin çekirin/ser şûştin li hemamê 

bi pervane û ventîlatorê tê kişandin 

Germahiyê odê yê rast (heger hewc be ji 

bo germahi = 20 - 22 dereceR) 

Hevayê paqij nav xanî 

Encamda kirêdarin  
memnun silamet!

1.
2.
3.

4.

5.

1.  Cîyê heva yê girtî

2. Paqijiyê xirap

3. Hevayê pir rûtûbetê

4. For høy romtemperatur 

5. Hevayê gemar li nav mal

6. Zererê kêfîk û mistanîk 

7.  Çebe bibe sedemê nexwaşî û zererê 

tendûrîstî

8. Encamê ev dibe kiredarên nexweş
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Em ji te çi daxwaz dikin?

Mazgalê hewa  
NA be were girtin

Birneke hewa her dem biguherîne. Mazgalê 
hewayê veke. Kedexeye girtinê van. 

Ventilasyon (hewayê gemar bi hewayê paqij 
biguherîn) e gîrînge bo ku kêfîk û mistanîk 
û rûtûbet nebe.

Hevaye paqij

Germahîya rast
Bi germ kirinê sobe germahîyê rast 
20 - 22oC. tê peşnîyar kirin. Termostatê 
sobê kar bîne ji bo germahîyekî nizamî. 
Sobê 22oC ra eyer bike, lihevbîne. Gava 
germahîyê sobê ji 22 zêde bibe, sobê xwe 
otomatik kapat dike û heger germahîyê 
ode kemtir be carekî dîn bixwe vedibe.

Germahiyê navmal yê bilind  
+ hevayê pir şil 
= KÛFIK

Sobê kerebê na be ku bi cilik, perde, 
mobilya were girtin ji ber telûkeyê şewat.

30oC

Berdevamî paqijî
Paqijiyek nizami pewiste bo ku mal. 
Pak û rêk û pêk be, pirr giringê bo 
paqijiyê hevayê li nav mal.
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ما الذي نتوقعه منك؟

 ال يجب

تغطية فتحات التهوية 

البد من ضامن التهوية الجيدة وتجديد الهواء. حافظ عىل فتحات التهوية 

مفتوحة، ال يجوز غلقها !

التهوية )خروج هواء فاسد ودخول هواء متجدد( أمر رضوري ملنع التعفن 

والرطوبة املرضان.

التهوية الجيدة

درجة الحرارة املناسبة
ننصح بدرجة حرارة للتدفئة داخل املباين تصل إىل 22-20 درجة. استخدام 

الرتموميرت يف التدفئة لضبط درجة الحرارة. اضبطه للحفاظ عىل درجة حرارة 

معتدلة، 22 درجة عىل سبيل املثال. عندها سوف تتوقف املدفئة عند 

الوصول إىل درجة الحرارة املطلوبة، ثم تعمل مرة أخرى تلقائيا إذا قلت 

درجة حرارة الغرفة عن ذلك.

درجة حرارة عالية يف الداخل

+ الرطوبة العالية 

= التعفن

ال ينبغي أن تغطي أجهزة التدفئة بأي يشء مثل املالبس والستائر، 

واألثاث، وإال قد يشب الحريق.

30oC

التنظيف املنتظم
التنظيف املنتظم رضوري للحفاظ عىل شقة مرتبة ونظيفة، وهو رضوري 

لبيئة داخلية جيدة.
ጽ

ገ
ና

ን
 ሓ

ላ
ፍ

ነት
ን
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ካባኻ እንታይ ንጽበ፧

መርውሓ ኣየር  
ክሽፈን የብሉን።

ጽቡቕ ርውሓትን ምሕዳስ ኣየርን ከምዝህሉ 
ግበር። ሃጓፋት ንፋስ ክፉት ከምዝኸውን ግበር፣ 
ነዚ ምዕጻው ኣይፍቀድን እዩ!

ርውሓት ማህሰይቲ ምዕስዓስን ጠሊን ንምውጋድ 
ወሳኒ እዩ። (ኣረጊት ኣየር ይወጽእ፣ ሓድሽ ኣየር 
ከኣ ይኣቱ) 

ጽቡቕ መርውሓ

ቅኑዕ ምቖት ኣየር
ከተውዒ ከለኻ ክትጥቀመሉ ዘለካ ውሽጣዊ 
ምቖት ኣየር 20-22 ሰንቲግሬድ እዩ። ኣብ 
መውዓዪ ዘላ ተርሙስታት ተጠቐም ምዕሩይ 
ምቖት ኣየር ንኽህሉ። ንኣብነት ኣብ 22 ሰንቲግሪድ 
ኣቃንያ። ሽዑ መውዓዪ ዝደለኻዮ ምቖት ኣየር 
ምስ በጽሐት ጠጠው ትብል፣ ምቖት ኣየር ክፍሊ 
እንተቐኒሱ ከኣ ባዕላ ትውላዕ።

ሎዑል ምቖት ኣየር  
+ ልዑል ጠሊ እየር 
= ምዕስዓስ

መውዓዪ ብክዳውንቲ፣ መጋረጃ ክትሽፍኖ 
የብልካን ብምኽንያት ሓደጋ ሓዊ። 

30oC

ብቐጻሊ ምጽራይ
ብቐጻሊ ዝጸሪ ገዛ ነቲ ገዛ እርኑብነቱን 
ጽሬቱን ይዕቅብ፣ ጽቡቕ ውሽጣዊ 
ሃዋሁው ንኽህሉ ከኣ ወሳኒ እዩ።
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Hva forventer vi av deg?

Luftventiler  
skal IKKE tildekkes

Sørg for god ventilasjon og luftfornyelse. 
Hold luftelukene åpne, det er ikke lov å  
tette igjen disse! 

Ventilasjon (gammel luft ut og ny luft inn) 
er avgjørende for å unngå mugg- og
fuktskader.

God ventilasjon

Riktig temperatur
Anbefalt innetemperatur ved oppvarming 
er 20-22oC. Bruk termostaten på panel- 
ovnen for å holde jevn temperatur. Still 
den på f.eks. 22oC. Da vil ovnen slå seg av 
når ønsket temperatur er oppnådd, og slå 
seg på igjen automatisk hvis temperaturen 
i rommet synker.

Høy innetemperatur  
+ Høy luftfuktighet  
= MUGG

Panelovner må ikke tildekkes av  
klær, gardiner,møbler pga brannfare.

30oC

Jevnlig renhold
Et jevnlig renhold er nødvendig for  
å holde leiligheten ryddig og ren, og 
er avgjørende for et godt innemiljø.
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Av
dilopîne?

Têkîlîyê 
Kongsvinger 
Boligstiftelse 

bike!

Hewl bide av nerêje
Av rijandin dikare bi be sedemê zererekî 
mezîn ji bo erdê, ser mezê û eşyayê daxili. 
Her Ser her erd zaha be!

Zererê avê asteng bike
Kontrolbike ku ji boriyê avê, ji hanefîyê 
kanî, kaniyê dest şûştûn û curnê, 
hemamê h.w. av ne dilopînê.

Kabloyê maqîneyê cilikşûştin, sînîşûştin 
ra baş bimezîne. Ev divê bi divarê yan 
ji tiştekî din yê req. Heger şopa kul 
yanji teqîn hebe divê ev kabloyê avê 
biguherinî. were sabit kirin.

•  Agadar be bila ji borîyê kanîyan, 
ji serê kanîyan av ne dilopîne.

•  Agadar be bila tankerî avêgerm, binê 
vi da, derdorê vî da dilopê biçûk, 
nokteyê şilî nebe nav berê lûleyê 
avê û tankerê avê.

Dilop kirinê av  
gerek zû vere  
sekinandin ji bo  
ku zererê avê  
bo anî yê te û  
cinaran kêm be.

!
HENÎFÊ BORÎYÊ BIGRE!
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Kar anînê û paqijî  
yê hewakêşê
Ji bo ku bê lûzum dûkel og behnê xwarinê bikeve 
nav mal, gava xwarin çedikin hewakêşê herdaîm 
kar bine.

Filtreyê rûn divê her nîzamî were şûştin. Hewakêşê 
ku tiji rûnê telûkeyê bo şewatê û zererê vi heye ji 
bo hewayê di nav malê. 

Filtreyê rûnê wisa paqij diki:
• Pê bişkokê bike û parzûnê, filtreyê derxe
• Bi dest yan ji li nav maqîneyê sînîşûştin tê şûştin
• Parzûnê, filtreyê baş zaha bike û têxe ciyê xwe

Bîr neke hhewakêşê baş paqij bike!

Li hemamê hewakêşê  
kar bine
Li xanîyên ku hewakêş li hemamê da heye, 
divê ev herdaîm were kar anîn ji ber ku bê 
lûzum dûkel û şilî nekeve nav xanî.

Av
dilopîne?

Têkîlîyê 
Kongsvinger 
Boligstiftelse 

bike!
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Paqij kirinê sefînokê hemamê/borîyê avê kirêj
Por-, sabun û perçeyê xwardin ji nav sefînokê û ji borîyê 
nîzamê paqij bike.

Heger tu pêhesî ku avê pîs hêdi diherike li hemamê yan 
ji ciye dest şûştûnê. Heger tu bibini ku av hedi hedi dice 
yan ji qet nace li ciye dest sustine: Madeye boriye girti 
vedike kar bine, u bi ave heriki birejine.

Avê kîmyayî wek  
toz kar neîne  
(wekî nûmûne plumbo)

BO KÛ BORIYÊ AVÊ  
PÎS NEXETIME
1. Xwarin û rûnê xwarinê nevêje nav tûvaletê yan ji ciyê dest şûştinê. 

2. Tiştên ku nahelin nexe nav ciyê dest şûştin yan ji nav tuvaletê. 

3.  Tişt nevêje nav tuvaletê - tenê kagizê tuvaleti, hemû tiştê din bavêje nav qutikê zibilê.

Boriye girti ye avapis
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Zibîl dîvê ji hev were cuda kirin û were avitin nav 
zibilxaneyê hevbeş.

Icazê nîne ku zibil bavejî li verandayê yan ji ciyê 
derenceyê yan ji ciyê din yê hewbeş. 

Zibil mêş, mişk û mişkê mezin dikşînê - 
û em ev li nav xanî yê xwe da naxwazin!

Mobilya, eşyayê spî, zibilê telûke ji bo hozayê 
û zibilê pir divê t bixwe teslîmê zibilxanêyê 
navendî bikî.

ÇARESER KIRINÊ ZIBIL
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Zêdetir 300 xanîyê wekfê xanî yê Kongsvinger boligstiftelse heye, 
ji 200 zêdetirê ev xanîyanê şukayê û blokêda ye. Nêzikê 100 hev ji 
hewbeşe û çend hev ji xanîyê me mûstaqîl heye.

Li xaniyên ku tenê yên mene, hemu paqijî û çakkirin berpirsîyatîyê 
meye: Manayê ev: erd, xanî û rê. Havînê em gîha jêdikin, û zivistanêjî 
em berfê paqij dikin û hoy davajîn li ser rê. Kengê hewc be em xani 
boyah dikin û dervayê xani ra muqayet dibin. I Heman demê paqij 
kirinê ciyê hewbeş wekû hol, salonê hewbeş û tûvaletên hewbeş 
jî berpirsîyatîyê meye.

Em divê ekîd bikin ku hemû ambûrên, tiştên teknikî wekû nûmûne, 
meshef, tezgahê hewakêşê, alatên yê parastinê şewat kar dike. 

Li şûka yên me li hewbeş da paqijî û temîratê yê dervayê xanî, 
ciyên hevbeş û hemû ambûrên teknîkî. Em tenê berpirsîyarê 
ambûrê teknîkî yên nav şûka. 

Pir blokê şûka, berpirsîyatîyê paqijiyê cîyên hewbeş wekû hol, 
û derenceyî. Wek kirêdarek mecbûri karê ev corê bi cih bini. 

Xanîyên me yê mûstaqîl bi armancî cûda  
tên kar anîn ber vi jî berpirslyatiyên me  
jî bigûhere. LI rastida, kirêdarên me  
erkdarin bo jêkirinê giha, paqij kirinê  
berfê. Em ji berpirsîyarin bo gervayê  
avahîyî û temîratê dervayê xanîyê.  
Abûrê teknîkî jî berpirsîyatî yê meye.

Li hemû paqijî yê din yê nav mal  
berpirsîyatîyê kirêdarê xanîye. 

ERKÊ ŞÎRKETÊ XANÎ: 



krPerê kirêyê xanî gerek 20. her mehê bidi. 
Heger tu nikarîbî hemû pere bidi, divê tu 
zû bêjî. mafê te nîne ji bo tecil kirin yan jî 
bi peymanê taxsîd bidi.

Gava tu xanî da jîyan dikî  
divê tu çi biki
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1.   Învanê xwe bigûherîne. Tu dikarî 
navnîşanê xwe li wîr bigûherînî 
www.flytteportalen.no

2.  Adresê xwe yê demî bide postê ji 
bo postêyê te www.posten.no

3.   Temînê, sîgortayê nav mal 
innboforsikring li şîrketê  
sîgorteyê çêke.

Divê tu çi biki gava tu barbikî  
nav xanîyê:

Gereke tu nameyê betal kirinê bîşînî.  
  Demê betal kirinê li peymanê  
    kirêda hatîye nîvîsandin! 
      Bîr neke edresê xwe yê  
        nû bigûherîne.

Gava tu ji xanî derkevî 
gerek tu çi biki

15

Navnîşanê xwe  

          bigûherîne



AGAHDAR BIKE/TEKILI
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ME AGADAR BIKE:

•   Heger li xanî yê te da av bitekl yan ji 

xisarêki din derkeve me agadar bike

•   Heger amirên agirkûjî yan jî tiştekî din 

kêm be, kar neke, me aagadar bike

Kongsvinger boligstiftelse berpirsiyarê ji bo xanîyê te 
aman û baş be. Heger em pevist bi binin mafê me heye 
ku em xanî teftîş bikin. Berê emê te ragadar bikin li 
ser vê yan ji em mşîdekî çêkin. Heger em bê te teftîşê 
xanîye bikin ji emê risaleyekî bînîvîsîn derbarê teftîşê.

Telefon:
62 81 75 73

Jernbanegata 13, 
2211 Kongsvinger

Malperê internetê:
Boligstiftelse.no

Jimaraye  
telefon  

bo tişten  
hawar:

99 11 90 79 yan ji  
92 46 85 00

Tu dikari bi ev rê tekîlîyê me biki:

Demê mektebê: 08:00 - 15:30 ji dşşem heta Inê


