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Nu



ንናይ ነዊሕ ጠመታዊ ሕቶታት ንሕና ስሚዕትና ልዑል ኢዩ!
ናትና ፖለቲካ ኣብ ኢኮሎጂ፣ ማሕበራውን ቁጠባውን ነባርነት

ይምስረት። ሉድቪካ ኮሙን ብዛዕባ ሕቶታት ኢኮልጂ ኣብነታዊት

ጥራሕ ዘይኮነት ለውጢ ኣረኣእያ ብዛዕባ ኢኮልጂ ጥራይ ዘይኮነ ፣

ካልእ ኣገደስቲ ሕቶታት ቀዳምነት ብምሃብ ክንሰርሓሉ ኢና። ምእንቲ

ሉድቪካ ንመጻኢ ሓያል ክትከውን ፣ ብዛዕባ መንበሪ ገዛውቲን

ትሕተ ቅርጺን፣ ብዛዕባ ሰፊሕ ዋኒናዊ ትካላትን ዕማማትና፣ ሰንኮፍ

ዝኾነ ነገራት እንዳጉደልናኣ ኣድላይነት ናይ ሓባራዊ ርድኢት ክህልወና

ይግባእ። ንኩሉ ህዝቢ ማዕረ ቀዳምነት ብምሃብ ዘለዉና ናይ

ማሕበራዊ ሕቶታት እንዳኣልዓልና ንክንዕወት ክንሰርሕ ይግባእ።

ንቆልዑት ድልዱል መሰረት ኣብ ሂወት ንምትካል መዋእለ ህጻናትን

ቤት ትምህርትታትን ቀጻሊ ከነማዕብል ይግብኣናን፣ ደቂ ሰባት ኣብ

ስራሕ ዓለም ንክዋፈሩ ኣብ ምትሕግጋዞም ዕቱብን ዓብን ኣቓልቦን

የድልየና። ብዘይካ እዚ ጹንዕ ንነዊሕ እዋን ዝዓለመ ቁጠባዊ ጠመተ

ንናይ መጻኢ ናይ ምቁጻር ጠለብ ከነማልእን፤ ንኮሙናዊ ጽቡቕ

ኣገልግሎት ክንዕቅቦ ኣድላይነት ይህልዎ።



ከባቢ
ሊድቪካ ኮሙን ዝነኣድን ጽቡቕን ስራሕ ናይ ከባቢ ኣለዋ፣ ኾይኑ

ግን ነቲ ናይ ነዊሕ ዕላማ ዘለዎ ናይ ከባብን ክሊማን ጠመተ

ንምብጻሕ ብዙሕ ስራሕ ይተርፋ። ንሕና ንህይወት ዘሎዎም

ጫካታት ዱርን ቀላያትን፣ ዘይተመረዘ ከባብን ነዊሕ ነባርነት ዘለዎ

ሕብተተሰብ ክንሰርሕ ንደሊ።

ናይ ሓምላይ ፓርቲ ዝደልዮ
■ ኣብ ናይ ኮሙን ክሽነ ምብዛሕ ኢኮሎጂካዊ መግብታት። ንሕና ንደልዮ እዚ

ኮሙን እዋናዊ ዝኾነ መግቢ በብወርሓቱ ክመርጽ፣ ካብ ዞባዊ ዝተዘርአ መግቢ

ክገዝእ ዋጋ ዕዳጋ ጨረታ እንዳእተወ ድሕነትን ሓላፍነትን ናይ እንስታት ኣብ ዕዳጋ

ክጥቀሙን ንደሊ። ብዘይካ እዚ እዚ ኮሙን መግቢ ትሑት ናይ ክሊማ ጽልዋ

ዘለዎ ክመርጽ።

■ እቲ ኮሙን ዝገዝኦ ሓይሊ ኤለትሪክ ናይ ከባቢ ምልክት ዘለዎ ክኸውን፣ ከምኡ

እውን ናይ እዚ ኮሙን ኩባንያታት ዘምርትዎ፣ ዝገዝእዎን ዝሸጥዎን እጃማት

ሓምላያዊ ኤለትሪክ ክኸውን። ኣብ ናይ ኮሙናት ኣደራሻት ጸሓያዊ ጽዕት ክህሉ

ጻዕሩ ምቕጻል።

■ ኣብ ኮምናዊ ናይ ዋጋ ዕዳጋታትን ጨረታን ተወሳኺ ናይ ሓምላይ ጸቕጢ

ምግባር፣ ከም ኣብነት ኣሰር ዝገድፉ ነዳዲ ንመጎዒዝያታት ከይጥቀሙ ጸቕጢ

ብምግባር።

■ ምጉዳል ዝጉሓፍ መግብታት፣ ንኣብነት ንቆልዑት ዝወሃቦም መግቢ ኣቐዲምካ

ከም ዝመርጹዎ ብምግባር።

■ ምእንቲ ጓሓፍ ብቐሊሉን ኣብ ዝጠዓመካን ክትጉሕፍ፣ መሕለፊ መንገዲ

ሓምላይ ካርድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኣብ ብዮርንሂታን ምትእትታው።



መቐመጢ ሰፈርን ዋኒናዊ ትካልን
ኮሙን ሉድቪካ ኣብ ጽቡቕን መሳጥን ቦታ ትርከብ ብምዃና ንነበርታ ብዙሕ

ነገራት ትዕድም። ነዚ ዘለዋ ጽቡቕ ነገራት ንምዕቃብ ንምምዕባል ነዚ ናይ እዛ

ኮሙን ናይ ጽባቐ ዋጋን ክብርን ብዙሕ ሰራሕ የድሊ። ብዘይካ እዚ እውን ብብዝሒ

መንበሪ ኣባይትን ዝተፈላለዩ ዋኒናዊ ትካላትን የድልዩ።

ናይ ሓምላይ ፓርቲ ዝደልዮ
■ ኣብ ምስራሕ መንበሪ ገዛውቲ ምቅልጣፍ። ብዙሓት ኣባይቲ ንዋኒናዊ ትካላት

የድልዩ፤ ምእንቲ ንመንእሰያት ካብ ናይ ስድራቤቶም ገዛ ወጺኦም መነባብረኦም

ባዕሎም ክመርሑ ክጅምሩ ከለውን ፥ ዓበይቲ ኣብ ምቹእን ማእከል ከተማ

ክነብሩ ክኽእሉን።

■ ኮሙን ሉድቪካ ናይ ቱሪስት ከተማ ምዃና ምልላይ፣ ብፍላይ ተፈጥሮኣዊ ናይ

ቱሪዝም ስሕበት ከም ዘለዋን ኣድህቦ ብምግባርን። ናይ እዛ ኮሙን ናይ ትርፊ

ግዜ መዘናግዒ ቦታታት ምምዕባል፣ ከም ኣብነት ንምጥቃስ መንገዲ ብሽግለታ፣

መናፈሲ ቦታታት፣ መግፈፊ ዓሳ ቀላያት መከላኸሊ ንፋስ ከም ኡውን መጋርያ

መጥበሲ ስጋ ዝእጎደሉ ሓዊ ቀዳምነት እንዳካሃብካ ምስራሕን።

■ ቬስማንስትራንደን፣ ኤንገልስካ ፓርክን ሸኻ ሮትስን ንህይወታዊ ንጥፈታትን

ምንቅስቓሳትን ምምዕባል።

■ ክቡራትን ኣረገውትን ዋጋ ዘለዎም ህንጻታት ንክዕቀቡ ጻዕሪ ምክያድ።

■ ዓበይቲ ሃገራዊ መንገድታትን ጎደናታትን ንምዕባለ ዋኒናዊ ትካላትን፣

ንዕቃበ ሓምላይ ከባቢታት፣ ንምሕያል ህልው ጎደናታትን ንምህናጽ መንበሪ

ኣባይትን ምጥቃም።

■ ሓደስቲ ሜላታት ብምፍጣር ቅርጺ መሬት ክፉቱን ንጹርን ክኾኑ ምስራሕ።

■ ህይወት ዘልዎ ማእከል ምፍጣር፣ ምትብባዕ ምንቅስቃሳት ናይ ውልቂ ነኣሽቱ

ዕዳጋታት ገዲፍካ፣ ካልኦት ዝተኣማምኑ ኣገልግሎታት ኣብ ከተማ ምቛምን

ውሕስነት ዘለዎም ሕለውቲ ምፍራይን

■ ድሌታትን ራእይን ናይ ቪሲኦን ግሬንስበርግ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ምግባር።

ብዘይካ እዚ እውን ናይ ካልኦት ክፋል ነበርቲ ኮሙን ድሌታትን ራእይ ኣብ ግብሪ

ከነውዕሎ ንደሊ።



ትራፊክን መጓዓዝን
ትራፊክን መጓዓዝን ኣብ ዓቢ ግምት ዝኣቱ ክፋል ናይ ካርቦን ዳይ

ኦክሳይድ ሳዕቤን ይዝርግሑ። ከምኡ እውን ትራፊክ ንብዙሓት ነበርቲ

ዝጸሉ ኣርእስቲ ኢዩ።

ናይ ሓምላይ ፓርቲ ዝደልዮ
■ ሓደስቲ ናይ ኣጋርን ብሽግለታን መንገድታት ክስራሕ ምጽዓር፣ ብፍላይ ንናይ ኣቓልቦ

ቖልዑትን መንእሰያት ብቐሊሉ ካብን ናብን ቤት ትምህርትን መዘናግዒ ቦታትት

ክጓዕዙ ዘኽእል።

■ ናይ ሓባር መጓዓዝያታት ብጽዑቕ ዑደተ መንቀሳቀሲ ክገብራ ምጽዓር፣ ምእንቲ ናይ

ሓባር መጓዓዝያታት ሰሓብቲ ክኾናን። ከሙኡውን ን ጥሮተኛታት ኣብ ትራፊክ

ዝዝሕለሉ እዋን ብነጻ ክንቀሳቀሱ ብተወሳኺ ተመሃሮ ኩሉ ግዜ ዕስራን

ኣርባዕተን ሰዓት ብነጻ ክጓዕዙ ምጽዓር።

■ ተወሳኺ መብራህትታት ኣብ መንገዲ ብሽግለታ ንምስራሕ ምውፋር። ኣብ መንጎ

ግሬንስበርግን ሉድቪካን ዘሎ መንገዲ ብሽግለታ ቀዳምነት ክወሃቦ ንደሊ። ብዘይካ እዚ

መንግስታዊ ምምሕዳራዊ በዓል መዚ መጎዓዝያታት መብራህቲ ናብ መንገዲ ብሽግለታ

ኣብ መንጎ ንይሃማርን ግራንግሬንድን ምትብባዕ።

■ ትሕተ ቅርጺ ንመምልኢ ንናይ አኤለትሪክ መኪናታት ምስራሕ፣ ምእንቲ ሰባት

መካይኖም ኣብ ብምሉኡ እዚ ኮሙን መካይኖም ኤለትሪክ ጌሮም ክመልኡ።

■ ንመንገዲ ብሽግለታትት ጽገናን ምንባይን ብዝበለጸ ክግበረሉ። ከሙኡ እውን እዚ ኮሙን

ንከባቢና ዘይጓዳእ ጽርግያ ክሰርሕን ክጥቀምን።

■ ዝበለጸ ኣገልግሎት ናይ ብሽግለታ ንተጠቀምቲ ምቕራብ፣ ብዙሓት መንፍሒ ብሽግለታ

ብምቕራብ፣ ብብዝሒ መእሰሪ ብሽግለታ ምድላው፣ መዐሽጊ ጋራጃት ንብሽግለታ ኣብ

እንዳ ባቡር ኣብ ሉድቪካን ጋሬንስበርግ ብነጻ ምድላው ከምኡ እውን ኣብ ቤተ

መጽሓፍቲ ናይ ጽዕነት ብሽግለታን ናይ ኤለትሪክ ብሽግለታን ምክራይ።



መውዓሊ ሕጻናትን ቤት ትምህርትን
ኣብ ዝሓለፉ ቀርባ ዓመታት ቁጽሪ ዝውለዱ ቆልዑት ኣብዚ ኮሙን ወሲኹ፣ ብኡ መጠን

እውን ቁጽሪ መዉዓሊ ህጻናት ወሲኹ። በዚ ምኽንያት ጽባቐን ዓይነትን መውዓሊ

ህጽናትን ቤት ትምህርትታትን ክስረሓሉ ዘለዎ ጉዳይ ኢዩ። ቆልዑትን መንእሰያትን

ድሌታትን ቅሩብነትን ንክመሃሩን ኣብ መጻኢ ህይወቶም ፍልጠት ክድልቡን ዕድል

ክክፈተሎም ኣለዎ። ቆልዑት ክመሃሩ ኣለዎም ምእንቲ ከንብቡ፣ ክጽሕፉ፣ ቁጽሪ

ክቖጽሩ፣ ፈጠራ ክምህዙን ኣብ ሕብረተሰቦም ክዋስኡን። ዕዉትን ዘይዕዉትን ዝበሃል

ቆልዓ የሎን፡ ኩላቶም ቆልዑት ክምዕብሉን ክዕዎቱን ማዕረ መስል ስለ ዘለዎም።

ናይ ሓምላይ ፓርቲ ዝደልዮ

■ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣቐዲምካ ሓሲብካን ተቐሪብካ ብምስራሕን ብእዋኑ ቀዳምነት
እንዳሃብካ ንፍሉይ ሓገዝ ዘድልዮም ቆልዑት ዘድልዮም ሓገዝ ምሃብ፣ ከምኡ እውን ዜሮ
ተጻዋርነት ንኣድልዎን ኣፈላላይን ኣብ ቤት ትምህርቲ ክህሉ ምስራሕ ።

■ ምቑጻር ምውጽእ መደብ ንስራሕተኛታት ናይ ንመውዓሊ ህጻናትን ናይ መዘናግዒ ቦታትት

ክህሉ ምግባር፣ ምእንቲ ንምክትታልን ምርኣይን ነቲ ስራሕ ጽቡቕን ብቑዓትን ኣለይቲ

ክህልውዎ ወላ ዝተመሃሩ ኪኢላታትን ናይ ምውዓሊ ህጻንትን መምሃራንን እንተተሰኣኑኑ።

ንኣብነት ንብልምዲ ዝምህሩ ኪኢላታት ንብትምህርቲ ዝማዕበሉ መምሃራናት ሓገዝ

ኮይኖም ኣብ መዓልታዊ ስራሕ ክሕግዝዎምን ከቃልልሎምን።

■ ከም ናይ ቀደም ኣሰራርሓ ንኣሕዋት ዘለዎም ቆልዑት ኣብ ሓደ ቦታ ክመሃሩን ክውዑሉ

ቀዳምነት ምሃብ ከምቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ክንምለሶ፣ ምእንቲ ንቆልዑትን ሰራሕተኛታትን

ጽቡቕ ናይ ስራሕ ሃውሁ ክፍጠር።

■ ናይ መጽወቲ ቦታ ናይ ቤት ትምህርቲ ቫሳ ምትዕርራይ።

■ ፍሉይ ክእለት ዘለዎም ርእሰ መምሃራን ክህልዉ ምጽዓር፣ ምእንቲ ዓይነት ናይ ቤ
ትምህርቲ ክሕይል።

■ ስፖርታውን ኣካልውን ምንቅስቃስ ኣብ ቤት ትምህርቲ ምብዛሕ ንውጺኢት ስራሕ

ትምህርትን ህዝባዊ ጥዕናን ንምሕያል። ብዝተኸኣለ ምስ ስፖርታውያን ክለባትን ናይ

ትርፍ ግዜ ምንቅስቃስ ዘዘውትሩ ማሕበራት እንዳ ተሕባበርካ ምስራሕ።



ኣረጋውያን
ህዝቢ ሽወደን ብዕድመ እንዳደፌአ ይኸይድ ኣሎ። ብዙሓት ብዕድመ እንዳደፍኡ ምኻዶምን

ሰብ ሙሉእ ጥዕና ምዂዋኖም ኣወንታዊ ኮይኑ ውሕስነቱ ዝተማልኤ መንበሪ እንዳ

ኣረጋውያን ምቕራብ ኣገዳሲ ኢዩ። ንሕና ንኣረጋውያን ዘማዕብልን ዝስሕብን መዓልታዊ

ኣገልግሎትን ምንቅስቃስን ኣብ ደገ ምዝዋርን ከም ባህሊ ኣተኣታቲኻ ዝስሕብ ተፈጥሮኣዊ

ባይታ ክንቅርበሎም ድሌትና ኢዩ።

ናይ ሓምላይ ፓርቲ ዝደልዮ

■ ከሙኡውን ን ጥሮተኛታት ኣብ ትራፊክ ዝዝሕለሉ እዋን ብነጻ

ክንቀሳቀሱ ክጓዕዙ ጻዕሪ ምግባር።

■ ንመፈተኒ ዝኸውን ፕሮጀክት ምፍታን፣ ንሱ ኸኣ ንእንዳ ኣረጋውያን

ዝከውን መንበሪ ሰፈር ኣብ ሓምላይ ዝኾነ ከባቢ፣ ግራውቲ ዘለዎ ንዘራእቲ

ዝዝረኣሉን እንስ ሳታት ዝነብሩሉን ክስራሕ ድሌትና ኢዩ።

■ ኣብ እንዳ ኣረጋውያን ባህላዊ መዘናግዕን ክንክንን ከም መዓልታዊ

ምንቅስቃስ ክጥቀሙ።

■ ቀወምቲ ኣለይቲ ኣረጋውያን ኣብ እንዳ ኣረጋውያን ዝቕመጥሉ ዝሰርሑ

ሰራሕተኛታት ምውሳኽ። መዘወሪ ፍቓድ መኪና ንምውጻእ ንሰራሕተኛታት

እንዳ ኣረጋውያን ሓገዝ ክረኽቡ ምዕዳም።

■ ንናይ ውልቂ መኽሰባትን ድሌታትን ኣብ ህዝባዊ ትካላት ኣይፋል ምባልን፥

መኽሰባት ህዝባውያን ትካላት ኣብ ውሽጢ እቲ ትካል ከም ዝንቀሳቀስን

ዝሰርሕን ምግባር።

■ ብብዝሒ ዝተኣማምን እንዳ ኣረጋውያን ምድላው።



ሰሓቢ ወሃቢ ስራሕ
ኣብ እዚ ዝሓለፈ ናይ ምርጫ እዋን ቁጽሪ ብሕማም ካብ ስራሕ ምብኳር ኣብዚ

ኮሙን ጎዲሉ። ሕጂ ከኣ ንቕድሚት ምጥማትን ምሕሳብን ከምኡ እውን

ጽቡቕን ምቹእን ሃዋሁው ስራሕ ኣቐዲምካ ብምቕራብ ፣ ኣብነታውያንን

ንፉዓትን መሪሕነትን ብምቑጻር ሉድቪካ ስሓቢትን መስጢትን ወሃቢ ስራሕ

ዘለዋ ክትከውን ምጽዓር።

ናይ ሓምላይ ፓርቲ ዝደልዮ

■ ጽቡቕ መደብ ምሕንጻጽ ንምቑጽር ሰራሕተኛታትን እኹል ፍልጠት

ዝህቡ ምእንቲ ብዙሓት ሰራሕተኛታትን ናብ እዛ ኮሙን ክህልዉን

ንመጻኢ ዘሎ ብድሆታትን ጠለባት ናይ ሰራሐኛታት ክማላእን።

■ መሰረታዊ ወሰኽ ቁጽሪ ሰራሕተኛታት ኣብ ናይ ስራሕ ቦታታት

ክግበር፣ ከምኡ እውን መዘወሪ ፍቓድ መኪና ንምውጻእ

ንሰራሕተኛታት ሓገዝ ክረኽቡ ምዕዳም።

■ ከምኡ ኸኣ ኮሙን ሉድቪካ ደቂ ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ድሕረባይታ

ዘለዎም ፣ ብዘየገድስ ዓሌት፣ ዕድመ ኾነ ጾታዊ ኣረኣእያ ኩሉ

ሓንጎፋይ ኢሉ ዝቕበል ክኸውን።

■ ስራሕተኛታት ናይ ምቑጻር ምውጽእ መደብ ንመውዓሊ ህጻናትን

ናይ መዘናግዒ ቦታትት ክህሉ ምግባር፣ ምእንቲ ንምክትታልን ምር

ኣይን ነቲ ስራሕ ጽቡቕን ብቑዓትን ኣለይቲ ክህልውዎ ወላ

ዝተመሃሩ ኪኢላታትን ናይ ምውዓሊ ህጻንትን መምሃራንን ይሰኣኑ።

■ ገዛውቲ ናይ ስረሓት ኮሙን ዝድኮኑሉ ንስራሓት ዘመቼአ ደኣ

ክኸውን ኣለዎ እንበር ጥርሑ ገዛውቲ ተረኪቡ ኢልካ ክከውን

ይብሉን።



ምውህሃድ
ሉድቪካ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ባህልታት ዝሓቖፈት ሕብረተሰብ ምስ ናይ ወጽእተኛታት

ሓይሊን ፍልጠት፡ኪኢላታት ብምዃና ብዙሓት ሰባት ካብ ብዙሕ ክፍለ ዓለማት

መጺኦም ክእለቶም ዝካፍሉላ ብምዃና ብኣወንታ ንሪኦ።

ናይ ምውህሃድ መስርሕ ብመንገዲ ቋንቋን ስራሕን ብምዃኑ ፣ ንሕና መባእታዊ

መለማመዲ ቋንቋ ዝኾነ SFI ከምኡ እውን ናይ መለማመዲ ስራሕ መደባት ብዙሕ

ንጽዕረሉ። ንሕና ንደልዮ ፣ሕብረተሰብ ኩሉ ተኣማሚኒን ኮሪዑን ዝነብረሉን ከም ኡ

እውን ኩሉ ሰብ ከምቲ ዝሰማምዖ ንህየወቱ ዘማልኣላሉ ባይታ ምፍጣር ኢዩ።

ናይ ሓምላይ ፓርቲ ዝደልዮ

■ መብዛሕትኡ ሰብ ናብ ናይ ስራሕ ዓለም ተዋፊሩ ነብሱ ባዕሉ ክኽእል

ምእንቲ ዘይማዕረነታዊ ኣፈላላይ ከይህሉ፣ ከምኡ እውን ንመነባበሪ

ዘውሃብ መንግስታዊ ሕገዝ ክጎድል

■ ኮሙን ናይ ዕድላት ስራሕ ንደለይቲ ስራሕ ብብተመኮሮታቶም እንዳረኣየ

ናይ ስራሕ ዕድላት ክረክብ ምጽዓር።

■ ብዙሕ ሰፈር ኣብ ቤት ትምህርቲ መለማመዲ ቋንቋ SFI (svenska för invandrare)
ከዳሉ ከምኡ እውን ምሸታዊ ትምህርቲ

■ ኣብ ሉድቪካ ዝነብር ሰብ ከይተሰከፈ ብዘይ ፍርሒ ክዓብን ክነብርን፣

ብሰንኪ ዓሌት፣ እምነት፣ ጾታዊ ኣረኣእያ ይኹን ጎደሎ ኣካላውነትን ናይ

መጻምድቲ ኣረኣእያን ምፍራሕ ከይህሉ።

■ ኣብ በበይኖም ማሕበራትን ትካላትን እንዳተዋሳእካ ክትድግፍን

ክትንቀሳቀስን።



ሕጹያት ንናይ ኮማዊ ቤት ምኽሪ

1. Åsa Wikberg
ዓይነት ስራሕ ናሽናል ኢኮኖም
(Nationalekonom) ድሌትን ተገዳስነትን ኣብ
ሕቶታት ቀጻልነት ዝምልከት፣ ንነዊሕ ዝጥምት
ናይ ቁጠባ ምድልዳል ከምኡ እውን ናይ
መንእሰያት ናይ ዕቤት ኩነት ። ኣብ ትርፊ
ግዜይ ብሽግለታ ምዝዋር፣ ሪካሞ ምርካምን ኣብ
ጀርዲን ምስራሕን የሕልፎ።

2. Mikael Hjort
ስርሐይ በርገሳዊ መሃንድስ ኮይኑ ኣብ ትካል
ኣበበ ኣብ ክፍሊ ኤሌትሪክ (civilingenjör i
teknisk fysik) ይሰርሕ ፣ ከምኡ እውን ናይ
ሽወደን ምሃንድሳት ማሕበር እሙን ኣባል
(förtroendevald för Sveriges Ingenjörer)
ኮይነ የገልግል። ቀንዲ ዘገድሰኒ ኣብ ሕቶታት
ቀጻልነት ዝምልከት ኮይኑ ብተወሳኺ ኮሙን
ሉድቪካ ንክትነብረላን ክትሰርሓላን ሰሕቢት
ክትከውን፣ ንኣብነት ኣብ እዛ ኮሙን ሓይሊ
ጽሓይ ጽዓት ብምጥቃም፣ መንበሪ ገዛውቲ
ስሪሕካ ብሕሱር ምክራይ። ኣብ ትርፊ ግዜይ
ቮሊ ቦል፣ ሳዕስዒትን ናይ ድምጺ መጽሓፍቲ
ምስማዕን የዘውትር።



3. Aron Knifström
ስርሐይ ዓዳሊ ጋዜጣ (tidningsdistibutör) ። ኣነ
ዝደልዮ ኮሙን ሉድቪካ መርዛም ትኪ ምጉዳል, ኣነ

ዝደልዮ ኮሙን ሉድቪካ መርዛም ትኪ ምጉዳል፣
ሓይሊ ጽሓይ ብግቡእ ምጥቃም ክም ኡ እውን ተርር
ጸቒ ኣብ ኣጠቕቅቕማ ኤሌትሪክ ኮሙን ዘፍርዮን
ኮሙን ዝገዝኦን። ብዘይካ እዚ ንተፈጥሮ ክንከናኸኖ
ክንጽዕር።

4. Mohammed Ibrahim
ስርሐይ ከም ኣማጻኢ ስራሕ (arbetsformedlare)
ኮይኑ ድሕረ ባይታይ ጋዜጠኛ ኢዩ። ቀንዲ ናይ
ልበይ ዘገድሰኒ ናይ ስራሕ ዕዳጋ፣ ውህደት ፣ቤት
ትምህርቲ፣ ቤት ትምህርቲ ንዓበይቲ ኢዩ። ኣቦ
ነኣሽቱ ቆልዑት ኮይነ ናይ ሓባር ጸወታ ምጽዋት
ይፈቱ።

5. Christian Karlsson
ስርሐይ በርገሳዊ መሃንድስ ኮይኑ ኣብ ትካል ኣበበ
ንሽዱሽተ ዓመት ሰሪሔ።. ብሓፈሻ ተገዳሲ ፖሎቲካ
ኮይነ ቀንዲ ኣትኩሮይ ኣብ ታሪኽን ከባብን ዘዘንበለ
ኢዩ። ንመጻኢ ኮሙን ሉድቪካ ካብ ዘላቶ መንገዲ
ዶሮና ወጺኣ ንመንቀሳቀሲ ኣቑሑትን መመላሰቢ
ደቅሰባትን ዓበይቲ ጎደናታት ክትሰርሕን፤ መራኸቢ
መንገድታት ኣብ መንጎ ከትማ ሉድቪካን ገጠራት
ከባቢኣን ክሪኢ ኣብ ቅድሚዓይነይ ይረኣየኒ።



ብዛዕባ ፖለቲካና ተወሳኺ ክትፈልጥ /

ክትፈልጢ ዶ ትደልይ /ትደልዪ?

ተወሳኽ ሓቤረታ ኣብ መርበብ mp.se/ludvika ምርኣይ ይከእል ከሙ

እውን ኣብ facebook.com/MpLudvika/ ክትከታተለና ክትከታተልና ትኽእሊ

ንርክብ
ኣብ ludvika@mp.se ጸሓፍ / ጸሓፊ ወይ ከኣ ን Åsa Wikberg, 0736-350899,

asa.wikberg@mp.se ተራኸብ/ተራኸቢ

ኣባል ኩን ኩኒ!
ናትና ናይ ፖሎቲካዊ ኣረኣእያ ምስ እትፈትዎን / ትፈትውዮን ንሓምላይ ፓርቲ

ኣብርክቶ ክትገብር / ክትገብሪ ትደልይ / ትደልዪ ዶ? ኣባል ናይ ሓምላይ ፓርቲ ኩን /

ኩኒ!
ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ mp.se/blimedlem ኣንብብ / ኣንብቢ




