
 

 

ካብ 

ምንባር 

ንላዕኢሊ 

ምትሕግጋዝ  አብዚ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበር ውሽጢ ዘለው ሰባት ተማሳሳሊ ድልየት ዘለዎም 

አባላት ኢዮም:: 

አብ ናይ ማሕበር ገዛውቲ ካብ ምንባር ንላዕሊ ናይ ሐባር ስራሕ ማሕበራት ኢዬ: ናይ 

ማሕበር ምንባር አብ Hunziker Areal ab Zürich ወይ አብ Hobelwerk አብ 

Winterthur:: 

ሕግታት ናይ ማሕበር ሕግታትን ምውህሃድን ይቃጻጸሩን. ኩሎም አባላት ብሐባር ጠቅላላ ጉባኤ 

ይእከቡ::   

ዓቅሚ አዳም ዝአኸለ ሰብ አባል ማሕበር ክኸውን ይኽእል ( አለዎ ) ይውስኑ ከምኡ 

ውን ነፍሲ ወከፍ ናይ ሕብረት ስራሕ ማሕበር አባል 1 ድምጺ አለዎ:: 

አባልነት  ኩሎም ዓበይቲ ሰባት ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበር አባላት ክኾኑ አለዎም:: ገዛ ክካረዩ 

እንተደልዮም. ንኣባልነት ሐንሳብ 1000 ፍራንክ ክኸፍሉ አለዎም: ኩሎም አባላት 

መሰል አለዎም. ክመርጹን ክምረጹን, ግን ኸእ ግዴታታት ኣለዎም: ናይ ምትሕግጋዝ 

ሕግታት ክኽቡሩዎ አለዎም:: 

ብርኪ ( ካፒታል ) አፓርታማ ገዛ ንምክራይ ዝደሊ ናይ ግድን መጀመርታ ሐንሳብ  ብጽሒት ክገዝ አለዎ. 

ስለዝኾነ ኩሉ ኣብታ መሬት ከምኡ ውን አብ ናይ ገዛ ምስራሕ ዋጋ ይሳተፉ ብርኪ( 

ካፒታል )   (Anteilkapital). ንአብነት ንሐደ 4-5 ክፍልታት ናይ 100 ትርብዒት ሜትሮ 

ዋጋ ናይ ምስክር ወረቀት 25.000 ፍራንክ ትኸፍል እተን ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበር 

ነቶም እኹል ገንዘብ ንናይ ምስክር ወረቀት ዘይብሎም ይሕግዞም ኢዮ.  እንድሕር 

ካብቲ ናይ ማሕበር ገዛ ወጺእኩም ገንዘብ ናይ ዋጋ ምስክር ወረቀት ይምለሰኩም:: 

ሞያዊ ቦታ  ናይ ምደባ ሕጋዊ አገባብ ይብል. አፓርትመንት ክንደይ ዝአክል ዕብየቱ ክኸውን አለዎ : 

እቲ ሕጊ ናይ አፓርትመንት ዓቀን ናይ ሰባት ብዝሒ:: ንአብነት 

ን 1   ሐደ ሰብ እንተበዝሔ 2.5 ክፍሊ 

ን 3  ሰለስተ ሰብ እንተበዝሔ 4.5 ክፍሊ  

ን 4  አርባዕተ ሰብ እንተበዝሔ 5.5 ክፍሊ  

ዋጋ ክራይ ናይ ህንጻ ሕብረት ስራሕ ማሕበር ወልሐንቲ ዝያዳ መኽሰብ የብሎምን.ናይ ክራይ ህንጻ 

ሕብረት ስራሕ ማሕበራት እቲ ዝኣክል ዝለዓለ እዩ:: ናይ ህንጻ ሕብረት ስራሕ ማሕበር 

ወጻኢታት ምኽአል አብቲ ዋጋ እቱው ንአብነት ናይ ለቃሕ ገንዘብ ወለድ ናይ 

ምምሕዳራዊ ወጻኢታት ከምኡውን ንጽገና:: 



 

ኩሉ ቦታ : ኩሉ ቦታታት ንማሕበራት ክፍት ኢዩ ንአብነት 

 ኩሉ ክፍልታት ምስ ክሽነ ንውልቃዊ ፈስታታት  

 ዓውደ መሳርሒ ምስ መሳርሒታት ከምኡውን ማሽናት 

 ንኹሉ ክፉት መራኸቢ ቦታ  

 ማሕበረሰብ ጃርዲን ቦታ 

 ናይ መጻወቲ ቦታ ክምኡውን ናይ ግሪል (መጥበሲ) ቦታ  

 

ምኽንያቱ ነፍስ ወከፍ ሰብ ምስቲ ክራይ ዝኽፈል ንሐደ ሰብ ዝወጽእ ወጻኢታት ዝለዓለ አይኮነን:: 

ትሑት መካይን 

አከባቢ  

ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበር ካብ መንበሪ ንላዕሊ ስለዝኾነ ንተፈጥሮ ከምኡውን አከባቢ ይካላኸል 

ከምኡ ስለዝኾነ ዩ ገዛውቲ ዝሰርሕ ንውሑድ ሐይሊ ዝወስድ .ወለ ተቀመቲ ገዛውቲ ይሕግዙ 

ኢዮም:: ተፈጥሮን ከባብን ምክልኻል. ስለዚ ንስኩም ውን ካብ መኪና ምሐዝ ተቆጠቡ ( 

አይፍቀድን ኢዩ ) ማሕበር ምትሕግጋዝ መኪና ንስራሕ ጥራይ እንተኮይና ኢዩ ዝፍቅድ. ወይ 

ብምኽንያት ጥዕና:: 

ግን አብ Hunziker Areal ከምኡ ውን አብ Hobelwerk መካይን ከምኡውን ናይ ኤለክትሪክ 

ብሽክሌታ ናይ ክራይ አለዋ::  

ከምኡውን አብ ከባቢ ናይ ህዝቢ መጋዓዝያ አለዋ:: 

 


