نهوي بالطريقة الصحيحة •
 .إقتراح نﻔتﺢ الشبابيك عدة مرات ﻓﻲ اليوم مﻦ 5دقائق إلى15تقريبا عﻠى ﺣﺴﺐ درجة الحرارة الخارجية
.ذاك يحمﻲ الجدران مﻦ الرطوبة ونوﻓر 50يورو مﻦ ﻓاتورة التدﻓئة
.التدﻓئة الصحيحة ﻓﻲ الغرف •
.ﻛﻞ إنﺴان يدﻓﻲ درجة الحرارة المناسبة له غير ذالك 21درجة تﻜﻔﻲ
.ممﻜﻦ أن نخﻔﺾ مﻦ  24إلى 21درجة ﻓﻲ الغرﻓة التﻲ نقيم ﻓيها بهذه الطريقة يمﻜﻦ توﻓير 25بالمئة تدﻓئة
.نخﻔﺾ درجة الحرارة ﻓﻲ الﻠيﻞ قبﻞ النوم
.نطﻔﻲ الﻜهرباء
.يجﺐ إطﻔاء الﻜهرباء ﻓﻲ جميع الغرف وإشعالها ﻓﻲ الغرﻓة التﻲ نقيم ﻓيها ﻓقﻂ
.استعمال المصباح الموﻓر لﻠﻜهرباء •
المصباح الموﻓر لﻠﻜهرباء-مصابيﺢ ﻓعالية عﻦ المصابيﺢ العاديه وتوﻓر الطاقة الﻜهربائية  70ﻓﻲ بالمئة وتقارن بﻲ
.مصباﺣاعاديا تﺴتهك 1000ساعة عﻦ المصباح العادي12
الحﻔاظ عﻠى الماء يﺴاعد ﻓﻲ توﻓير الطاقة الﻜهربائية •
لما نﺴتهﻠك  50لترا مﻦ الماء تقريبا أو نﺄﺧذ ﺣماما يﺴتهﻠك  200لترامﻦ الماء ذاك يﺄدي إلى استهﻼك الﻜهرباء  28بالمئة
وهاذا يتضاعف عندما يﻜون العائﻠة ﻛبيرة
.اﻹقتراح :نطﻔﺊ الﺴخﻦ عند الﺴﻔر أو نحددها عﻠى 60درجة
.اضابر التﻲ تتقاطر تﺴتهﻠك 1لتر ماء ﻓﻲ الﺴاعة وهاذا يوصﻞ الى 9.000لتر ﻓﻲ الﺴنة لذلك ترتﻔع اسعار الﻔواتير
.إطﻔاء آﻻت الﻜهربائية •
انزاع مقابﺲ اﻵﻻت مﺜﻼ الﻜمبيوتر،التﻠﻔيزيون،الراديو وآﺧريﻦ
.ذالك غير صحﻲ لﻠمناخ ﺣالتنا المادية
.عند شراء آﻻت الﻜهربائية جديدة مطابقة مواصﻔات الدرجة •
.لما تجدد آﻻت الﻜهربائية المنزلية يجﺐ التدقيق بالجودة واستهﻼك الطاقة
.توﻓير الطاقة الﻜهربائية بتجميد المواد الغذائية •
التﻲ تﺴتهﻠك 24ساعة ﻓﻲ اليوم و 365يومآ ﻓﻲ الﺴنة ﻻ توضع المﺄﻛوﻻت الﺴاﺧنة ﻓﻲ الﺜﻼجة .تﻔتع التﻼجات لمدة قصيرة
.ﻓقﻂ ونضعها مﻦ 5درجة الى 7درجة نحاول إذابة الﺜﻠج بإستمرار هﻜذا نوﻓر  15بالمئة ﻛهرباء والنقود
.غﺴالة مﻼبﺲ وغﺴالة المواعيﻦ الﻜهربائية تﻜون الممﻠوءة دائما واﺧتيار الدرجة المناسبة
.امﻼء اﻵﻻت تﺴاعد عﻠى توﻓير الطاقة لما يمﻸ نصﻔها ﻓقﻂ نضغﻂ عﻠى الزر 1/2وذلك يﺴتهﻠك نصف الطاقة
.الطبخ وتوﻓير الطاقة •
.الطبخ يوميا يﺴتهﻠك الطاقة والﻜهرباء لهذا اﺧتيار الطناجر والمقﻼت المناسبة لﻠﻔرن ونغطﻲ الطناجر
عزل النواﻓذ •
 .لما توجد شبابيك قديمة ﻓﻲ المنازل نحا أن نحﻂ غطاء ما بيﻦ الشباك اﻷول والﺜانى او مخدة قديمة
.نحاول أن ﻻ نﺴتخدم اﻵﻻت تنشيف المﻼبﺲ-هﻲ أﻛﺜر عدوا لﻠﻜهرباء •
آلة التنشيف أﻛﺜر مﺴتهﻠك لﻠﻜهرباء ﻓﻲ اﻵﻻت المنزلية يصﻞ استهﻼﻛها لﻲ 40أورو ﻓﻲ الﺴنة وأﻛﺜر لذلك نقترح نشر الﺜياب
.عﻠى الطريقة التقﻠيدية ﻓﻲ الهواء الطﻠق واشعة الشمﺲ
.الطاقة الشمﺴية •
.الطاقة الشمﺴية تﻜﻠف نﻔﺲ الشﻲ لﻠﻜهرباء

