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نحن متحمسون للقضايا بعيدة المدى

سياسة حزينا هي سياسة مبنية على اسس بيئئة اجتماعية واقتصادية متينة. بالرغم من ان بلدية لودفيكا تعتبر
نموذجا ومثال بيئيا متميزا لكن لدينا خطط وقضايا طويلة الجل نبغي تطويرها وتحديد اولوياتها على المدى
البعيد.و لكي تصبح لودفيكا اقوى مما هو عليه الن يجب ان تكون هناك منهاج بحتة وشاملة حول السكان

والبنى التحتية في لودفيكا, يجب ايضا الحد من حالة الضعف القتصادي في لودفيكا من خلل توفير مناخ افضل
للشركات واستقطاب شركات اكثر. اما بالنسبة الى القضايا الجتماعية فيجب ان تعطى لها اهتماما اكثر

لممساهمة في  اعطاء كل الناس حقهم المشروط في النجاح. يجب علينا ايضا ان نساهم ونطور في النظام
التعليمي في المدارس وفي مدارس الحضانة التي تسبق المرحلة البتدائية للطفال وما يساهم ذلك في اعطاء
وتوفير لطفالنا فرصة افضل في التعليم. نحن بحاجة ايضا الى تسليط الضوء على كل الناس الذين هم بحاجة
الى فرص وظيفية بالضافة الى هناك حاجة واسعة  الى توفير اقتصاد مستقر مع  وضع خطط لتوفير فرص

عمل من اجل ان الحفاظ على خدمات بلدية جيدة

البيئة

بلدية بودفيكا لديها عمل جيد بالبيئة, ولكن لتحقيق الهداف البيئية والمناخية وعلى المدى الطويل وبصورة افضل
يتطلب منا عمل  واسعا  واكثر.نحن نعمل من اجل الحفاظ على الغابات والبحيرات, توفير بيئة صالحة للعيش

ومجتمع متين وقوي على المدى البعيد

حزب البئية يريد ان

ـ زيادة الطعمة الطبيعية في كل مطابخ البلدية, بحيث تختار البلدية الطعام وفقا لفصول السنة, ان تشتري الطعام
عندما يتم زراعته وتحصليه.وان تستتخدم معايير الرفق بالحيوان في عميات الشراء بالضافة الى ان اختيار

 وسائل العيش التي يكون لها اقل مايمكن من تأثير سلبي على البيئة

ـ ان تكون الكهرباء الذي تشتريه بلدية لودفيكا هو صديق للبيئة وحاصل على علمة بيئية, وان تقوم الشركات 
 العامة التي تنتج, تشتري او تبيع كميات اعلى من الكهرباء صديق للبيئة

ـ وضع متطلبات اكثر حول علميات الشراء التي تقوم بها البلدية, على سبيل المثال من خلل المطالبة بالتكيف
للنقل الحفوري

ـ تقليل كمية الطعام الذي سوف يتم رميه والفائض عن الستهلك بالمدارس من خلل اختيار الطالب ومعرفته
لطعامه قبل تحضيره



  
ـ ادخل نظام العبور في مدينة بيورنهيتان حيث يسمح للمواطن ان يرمي نفاياته في الوقت الذي يلئمه عن

طريق استخدام مايسمى بالبطاقة الخضراء

الحياة البيئة والقطاع التجاري والصناعي

منطقة جميلة جدا، ويوجد لديها الكثير لتعرضه على سكانهالودفيكا بلدية 

من اجل حماية وتطوير البلدية تحتاج الى المزيد من العمال الضرورية لتطوير القيمة الجمالية للمدينة، وذلك

متنوع يتطلب ايضا ابنية سكنية متعددة وقطاع تجاري وصناعي

حزب البيئة يريد ان

رفع سقف عمليات بناء البنية السكنية، تلك البنية السكنية يحتاج اليها الشباب الذين يريدون نقل مقر اقامتهم من

اجل المل في المجالت التجارية والصناعية ، ويحتاج اليها ايضا كبار السن الذين يريدون العيش بشكل اكثر

راحة وسط المدينة

 كمنطقة سياحية مع تركيز خاص للسياحة في الطبيعةلودفيكا التسويق لبلدية 

تنوير طرقات الدراجات ، مسارات المشاة ، بحيرات الصيد، :تطوير منشات الهواء الطلق على سبيل المثال 

حمايات من الرياح واماكن الشواء

 لتكون اماكن مفعمة بالحياة والنشاطاتوث  الحديقة النكليزية و مرج فيسمانستراندن ,نطور 

تعمل من اجل حماية البنية القديمة وذات القيمة الحضارية

استخدام محميات الطرق الرئيسية لتطوير قطاع التجارة وللصناعة وحماية المناطق الخضراء وتقوية الطرق
القائمة وبناء المساكن

ايجاد طرق للحفاظ على مشاهد مفتوحة للرياف وتنظيف الحراش



خلق مركز مدينة مفعم بالحياة اكتر من خلل العمل على ترسيخ النشاطات الجديدة ضمن تلك القائمة وفي نفس

الوقت تعزيز اجراءات الحماية بالمدينة

ونريد ايضا ان تنفذ هذه  منواقعية. فيشن كرينكزبيري نرى ان تصبح المواضيع والرؤبا المقدمة من قبل 

الهداف في اجزاء الخرى من البلدية

المرور والمواصلت

حركة المرور والمواصلت تشكل وبجزء كبير ودور كبير في انبعاث غاز ثنائي اوكسيد الكربون . حركة 

 المرور هي ايضا شئ يهتم به الكثير من المواطنين

حزب البيئة يريد ان

القيام باجراءات من خلل انشاء ممرات مشاة جديدة وطرق للدراجات, والتركيز خصوصا على الطفال

 والشباب لكي يستطيعوا الذهاب بأمان الى المدارس والماكن الترفيهية

نريد ايضا .التعاون من اجل القيام بجولت بشكل مكثف على وسائل النقل العامة من اجل تنشيط السفر الجماعي

ان نجعل وسائل النقل العامة مجانية للمتقاعدي خلل حركة المرور المنخفضة وبالضافة الى طلب المدارس

على طول اليوم

ومن ناحية اخرى نريد ان نعطي الفضلية .الستثمار من اجل تامين انارة اكثر على طول طرقات الدراجات

ونريد ايضا ان نعمل باتجاه جعل شركة المرور تضع .لودفيكاو كرينكزبيري لبناء طرقات الدراجات بين   

نيهامر وكرانكيرديافضلية لتامين النارة على طول طرقات الدراجات بين   

بحيث ان المرء يستطيع ان يقوم .توسيع البنية التحتية لتامين اجهزة الشحن للسيارات التي تعمل على الكهرباء 

 بشحن بطارية السيارة واستخدامها بكامل ارجاء المدينة



اعطاء اولويات افضل لصيانة الطرقات العامة  ومسارات الدراجات. ونريد ايضا ان تستخدم البلدية السفلت

صديق البيئة

تقديم خدمات افضل لراكبي الدراجات من خلل توفير ونشر العديد من الدوات اللزمة لنفخ اطارت الدراجات

لودفيكا -وكذلك تامين كراج خاص للدراجات بالقرب من محطة قطار  .وتخصيص اماكن لتوقيف الدراجات

 وتامين امكانية تاجير الدراجات العادية والكهربائية عن طريق المكتبةكرينكزبيري 

المدرسة والمدرسة التحضيرية

في السنوات الخيرة تزايدت اعداد الطفال في البلدية وذلك ادى الى زيادة الماكن اللزمة للطلب في المدارس

في السنوات البتدائية, الن حان الوقت للقيام بأجراءات اكثر لتأمين الجودة في المدارس والمدارس التحضيرية

بحيث ان الطفال والشباب سوف يخصلون على الرادة والدوات اللزمة للتعلم والتطور في الحياة, سوف يتعلم

الطفال القراءة, الكتابة, الحساب , البداع والمشاركة في المجتمع. ليوجد هناك مايسمى اطفال ناجحين او غير

ناحجين, جميع الطفال لديهم الحق في التطور والنجاح

 حزب البيئة يريد ان

وكذلك عدم منع العمل بحيث يجب ان يتضمن وبشكل مبكر اجراءات خاصة بالطفال ذوي الحتياجات الخاصة

التسامح مع النتهاكات في المدارس

من اجل معرفة كيف ستحصل هذه النشاطات على طاقم .وضع خطة للتوظيف في المدارس البتدائية والترفيهيه 

الخدمات الغير تعليمية يمكن ان يؤدي الى اعفاء الموظف المسؤولعمل جيد على الرغم من عدم توفر معلمين  

 في المدرسة البتدائية

اعادة تقديم اداء الخوة لتعزيز بيئة العمل لمل من الطفال والموظفين

ترميم البنية للخارجية لمدرسة فاساسكولن



تقديم الخدمات التعليمية بالمدارس من اجل تقوية الجودة فيها

زيادة حصص الرياضة  والنشاط البدني في المدرسة لتعزيز نتائج التعليم والصحة العامة وبفضل ان يتم ذلك

 بالتعاون مع الجمعيات الرياضية المحلية والخارجية وجمعيات الهواء الطلق

كبار السن

ومن اليجابي ان عددا من الناس يجب ان يكونوا اصحاء لفترة اطول من حياتهمسكان السويد يتقدمون في السن. 

نريد ان نمنح كبار السن حياة ابداعية ونشطة من حيث الثقافة وذلك من خلل توفير لهم رعاية صحية امنه. 

 والثارة في بيئات تحفيز طبيعية مثيرة

 حزب البيئة يريد ان

 جعل خدمة وسائل النقل العامة مجانية لكبار السن ضمن حركة المرور الخفيفة

تنفيذ مشروع تنفيذي لختيار السكن للمسنين وتطوير بيئة خضراء قائمة على الخبرة مع وجود خصومات

ومزارع وحيوانات

استخدام الثقافة والترفيه كجزء من التوظيف في الرعاية

العمل من اجل زيادة الطاقم الساسي للموظفين من اجل الرعاية  بالضافة الى تقديم الدعم للمساعدة في

الحصول على شهادة السياقة كطريق لجذب عمال مؤهلين في مجال الرعاية

ينبغي اعتماد الربح في العمال التجارية .نقول ل للمصالح الربحية في النشطة العامة  

بناء المزيد من المنازل المنة



جذب ارباب العمل
الن الوقت للتفكير واستثمار المزيد في .خلل فترة الولية الخيرة انخفض الغياب بسبب المرض في البلدية

 صاحب عمل جذابلودفيكا اماكن العمل الوقائية ومع قيادة جيدة ستكون 

حزب البيئة يريد ان

وضع خطة للتوظيف وادارة المهارات لجذب للمزيد من الموظفين للبلدية ومواجهة التحديات المستقبلية بهذا

الطاقم

العمل على زيادة عدد الموظفين الساسيين بالرعاية الصحية بالضافة الي توفير الدعم للحصول على ترخيص

السياقة كوسيلة لجذب المزيد من الموظفين المؤهلين في مجال الرعاية

 مكان عمل حيث يتم الترحيب بالناس من مختلف الخلفيات بغض النظر عن العرق او لودفيكا يجب ان تكون

العمر او الميول الجنسية

وضع خطة توظيف الشخاص بالمدارس البتدائية ومدرسة الترفيه، من اجل رؤية كيفية حصول هذه النشاطات

على طاقم عمل جيد على الرغم من غياب المعلمين المؤهلين في مراحل التدريس في المدارس البتدائية والترفيه

بالنسبة الى الوظائف الشاغرة في البلدية يجب ان تمنح الى الشخاص المؤهلين وما هو افضل للمؤسسة وليس

.على اساس المناصب الخالية



الندماج

 هي مجتمع متعدد الثقافات مع هجرة طاقات عمالية من اجزاء مختلفة من بلدان العالملودفيكا يسعدنا ان بلدية 

 .،هم معنا ويساهمون في مجتمعنا

 الطريق للندماج يكون من خلل اللغة والعمل ، لذلك نحن بحاجة الى الستثمار 

الطريق الى الندماج يمر من خلل اللغة والعمل, لضلك يجب علينا ان نستمثر اكثر في مدارس اللغة السويدية

للمهاجرين وكذلك في سوق العمل. نريد ان يكون هناك مجتمع يشعر فيه كل شخص بالمان وكل شخص له

.الحرية في تقرير كيفية عيش حياته الخاصة

حزب البيئة يريد ان

ان يحصل العديد من الناس على العمل او يعملون بحسابهم الخاص ، للغاء عدم المساواة والفصل العنصري ،

 وتخفيض التكاليف من اجل دعم العانة

ان تقوم البلدية بمبادرة لسوق العمل بحيث يتوجه نحو الباحثين عن العمل الذين يقفون بعيدا عن سوق العمل

خلق المزيد من الماكن في مدارس تعلم الغة السويدية للمهاجرين وتقديم دروس مسائية وكذلك تقديم ما يلئم

هؤلء الذين يلقون صعوبة كبيرة في تعلم اللغة السويدية

 يستطيعون ان يعيشو وينشئو بسلم بدون اضطهاد بسبب العرق او الجنس اولودفيكا ان الذين يعيشون في 

القدرة على العمل او التوجه الجنسي

العمل على دعم النشاطات الشاملة بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات



المرشحين لمجلس البلدية

1.Åsa Wikberg:

اقتصاد عالمي, اهتم بالقضايا المتعلقة بالبيئة, اضافة الى التوازن العالمي بعيدة المدى وظروف  نمو

الشباب. في وقت الفراغ استمتع بركوب الدراجات, الحياكة والبستنة

2. Mikael Hjort:

 

 مهندس مدني في الفيزياء التقنية, اعمل في الطاقة  الكهربائية في شركة

ABB

تم ايضا منحي منزلة الثقة للمهندسين السويديين.انا متحمس لقضايا المناخ ولكذلك ارغب ان

تكون لودفيكا بلدية جذابة للعيش والعمل بها من خلل المزيد من الخليا الشمسية في البلدية

بالضافة الى بناء شقق سكنية ذات ايجارات رخيصة. في وقت الفراغ احب ان العب كرة

 .الطائرة, الرقص والستماع الى الكتب الرقمية على النترنت



3.Aron Knifström:

اعمل كموزع صحف. ارغب في خفض انبعاثات غازات الحتباس الحراري في لودفيكا,

استخدام الطاقة بشكل افضل كفاءة, بالضافة الى وضع اسس ومتطلبات صارمة حول الطاقة

الى تشتريها بلدية لودفيكا. من المهم ايضا ان نركز اكثر في الحفاظ على الطبيعة في لودفيكا

4. Mohammed Ibrahim:

اعمل موظف في دائرة العمل السويدية ذو خلفية صحفية. القضايا التي اهتم بها من كل قلبي

هي قضايا العمل, الندماج, المدارس ومدارس تعليم الكبار. اب لعدة اطفال وهواياتي لعب كرة

.القدم

5. Christian Karlsson:

 مهندس مدني, عملت حوالي ستة سنوات في شركة

ABB 

 .اهتم بالمور العامة, والسياسة مع التركيز حول التاريخ والبيئة



للتصال

ludvika@mp.se يرجى الكتابة لنا على 

Åsa Wikberg, 0736350899 او التصال مع 

لتصبح عضوا

هل تحب سياستنا وتفكر القيام باي شئ، اكثر من التصويت فقط لنا؟

انضم الى حزب البيئة

mp.se/blimedlem لقراءة المزيد على الموقع 
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