
ዕለት 1 ሰነ(juni) 2018 ናይ አውቶቡስ መጓዓዝያ አብ ሃርነሳንድ ኮሙን ዋጋ ይጎድል/ይሓስር. ብ 

ናይዚ ሓድሽ ናይ ሃነሳንድ ካርዲ 50 ክራውን ንሓደ ውሱን ጊዜ ማለት ን30 ማዓልቲታት ዘገልግልዩ. 

እዚ ሓድሽ ዋጋ ምስጀመረ ብናይ ሰንትሩምመስመር ኮነ ናይ ቀዳምመጓዓዝያ ብናጻ ምጓዓዝ የብቅዕ. 

ድሕሪ ዕለት 1 ሰነ(juni) ኩሉ ሰብ አብ ሃርነሳንድ አውቶቡስ ንኽትጓዓዝ ናይ ሃርነሳንድ ካርዲ ወይ 

ካልእ ዓይነት ካርዲ ክህልዎ ይግባእ. 

ዕለት 1 ሰነ 2018 ንቆልዑን ንመንእሰያትን 7-19 ዕድሜኦም አዉቶቡስ ምጓዓዝ ብናጻ ክኸውንዩ. 

ስለዚ ናይ ቆልዑካርዲ  ብ www.harnosand.se/barnkortet ብምእታው ክሕተት/ክምልከት 

ዝካአል ክህልወካ ይግባእ/የድሊ. 

ክልቲኡ እቲ ናይ ሃርነሳንድካርዲን ናይ ቆልዑካርዲን አብ ዉሽጢ ሃርነሳንድ ኮሙን ናይ አዉቶቡስ 

ምጓዓዝ ገደብ/ዕቃበ የብሉን.  ልንእቲ ካርዲ ን መስመራት 50, 90 ን 201 ዊን የገልግልዩ እንተዳአ እቲ 

ጉዕዞ ካብ ሃርነሳንድ ኮሙን ዝጅምርን አብ ሃርነሳንድ ዝውድ እን ኮይኑ. እቲ ካርዲ ን ዋይ 

አውቶቡስ(Y-buss) ወይ ድማ ናይ ጻወዒት ዝምራሕ(anropsstyrd) ምጓዓዝያ አየገልግልን 

ናይ ሃነሳንድ ካርዲ 

እቲ ካርዲ 50 ክራውን ኢዩ ዋጕኡ ን ሓደ ውሱን ግዜ 30 ማዓልቲታት ዝኸዉን . እቲ ካርዲ ካብ 

አዉቶቡስ፣ ኩፕፎሩም ከምኡዊን ካብ ሃርነሳንድ ቶባክ ከዕደግ ይካአል. ብ ናይ ዲንቱርስ ዌብሾፕ(din 

turs webbshop )(www.dintur.se) አብ አውቶቡስ ኩፕፎሩምን ሃርነሳንድ ቱባክን ዊን ካርዲ 

ክምላእ ይካአልዩ. ብዝተኻእለ መጠን ግና አብ አዎቶቡስ ምግዛእ ይኹን ምምላእ እይንምረጽ መእንቲ 

ሪጋታት/ ከነወግድ. 

እቲ ናይ ውሱን ግዜ ካርዲ ዘለዎ ሰብ ሓድሽ ምዕዳግ አየድልዮንዩ ካብ ዕለት 1 ሰነ(juni) ግና በዚ 

ሓድሽ ናይ ሃርነሳንድ ካርዲ ፍርያት ክጽዕኖ/ክመልኡ ይግባእ. 

ናይ ቆልዑ ካርዲ 

https://www.harnosand.se/barnkortet


እቲ ካርዲ ንኹሎም 17-19 ዝዕድሜኦም ናጻ ኢዩ. ብ ኤ-አገልግሎት(e-tjänst) ክሕተት 

ይካአል አብ www.harnosand.se/barnkortet ይርከብ . 

እቲ ነዚ ካርዲ ዘመልክት ሰብ ልዕሊ 18 ዝዕድሚኡ ክኸውን አለዎ ብ ናይ ኢ-መረጋገጺ (e-

legitimation) ከረጋግጽ ይኸል. 

ዝተፈቕደ ካርዲ ናብ አመልካቲ/ሓታቲ  ብሰታሪ/ብቦስጣ ናብ ሓታቲ ይላአኽ. 

ዝኾነ ጸገም እንተዘየጋጢሙ ከም ልሙድ እቲ ናይ ምስላጥ ግዜ ክሳብ 4ማዓልቲታትዩ ዝወስድ. 

ዝጠፈኤ ወይ ድማ ዝተባላሸወ ካርድ ክትካእ ይካአልዩ. ብከምቲ ናይ መጀመርያ ዝተሓተተሉ 

መንገዲ ጌርካዩ ዝሕተት. እቲ ናይ መተካእታ ካርዲ ክልተ ሚእቲ ክራውን(200kr) እዩ ዋጕኡ. 

እንተዳአ ንምሕታት ሓገዝ ደሊኹም ወይድማ ዝኾነ ሕቶ ምስዝህልወኩም ናብ 

barnkortet@harnosand.se ኢመይል ክትልእኩ ወይ ድማ ሳዓት (8-12)ብ 0611-348159 

ቴሌፎን ምድዋል ትኸእሉ ኢኹም. 

https://www.harnosand.se/barnkortet

