لدينا العديد من األفكار عن كيف يمكن أن يصبح العيش في هودينجه ( )Huddingeأفضل بكثير 862 .واحدة ،على وجه
الدقة.
وهذه أفكار يومية من الناس الذين يسكنون في أماكن مختلفة في بلديتنا .يمكنك أن تقرأ عن  51فكرة من أفكارنا في هذا
الكتيب ،وعلى موقعنا على األنترنت ستجد البقية.
يجب علينا نحن الذين نسكن في بلدية هودينجه أن نتمكن من التحكم بحياتنا اليومية .وبالتالي يجب أن يكون مصدر القرار
قريبا منا قدر اإلمكان .نحن في حزب الوسط (سنتربارتيت) نسمي هذا سياسة متنامية محليا (.)närodlad politik
أنت – مرحبا بك أن تقدم الفكرة رقم !862
أفكار من أجل بيئة أنظف
يجب أن يصبح األطفال في هودينجه خالين من السموم .لذلك نريد عمل خطة محلية للتعامل مع المواد الكيمياوية .من
خالل قواعد أكثر صرامة والمزيد من المعلومات يمكننا إزالة جميع المواد الكيمياوية الخطرة.
مزرعة رياح في صوفيلوند 51 .توربينات طاقة رياح توفر كهرباء لنصف الفلل في هودينجه.
ألواح الطاقة الشمسية على سطوح المباني التابعة للبلدية .ألن هذا إجراء بسيط من أجل طاقة نظيفة .اآلن توجد هذه على
سطوح عدد قليل من المباني.
مسارات أفضل للدراجات الهوائية وأماكن توقيف أكثر للدراجات الهوائية عند المحطات .وذلك للتسهيل لراكبي الدراجات
الهوائية.
زيادة إنتاج الغاز الحيوي والمزيد من محطات الشحن الكهربائية .نحن نفضل مطاردة اإلنبعاثات والجسيمات بدل من
سائقي السيارات.
أفكار لمستقبل الشباب
التمهن ( )lärlingsutbildningبالتعاون مع أصحاب الشركات عندنا .هذا يعطي وظائف للشباب ومهارات مناسبة في
الشركات ضمن البلدية.
معلمين إثنين في كل حصة/صف في المدرسة اإلبتدائية .هذا يزيد وقت تواصل التالميذ مع التربويين ويعطي المعلم بيئة
عمل أكثير تحفيزا.
المزيد من تربويي أوقات الفراغ .في دار رعاية أطفال المدارس يقضي أطفالنا األصغر سنا نصف يومهم.
جودة طعام أعلى في جميع المدارس .رفع المسؤولية عن مدير المدرسة/الناظر وإنشاء وحدة جديدة كفوءة لوجبات الطعام.
المزيد من المال للموسيقى والمسرح .هذا يعطي الفرصة للمزيد من األطفال لتعلم عزف آلة موسيقية أو الوقوف على
خشبة المسرح.
أفكار لتوفير الراحة واألمان
المزيد من الوظائف الصيفية من أجل منطقة سكنية أنظف .هذا يعطي خبرة حياة عملية للشباب ومنطقة أكثر متعة وأمان.
عمل تطبيق أمان ( .)trygghetsappلتبسيط التبليغ عن الكتابة على الجدران ،إعمال التخريب وصيانة الطرق.

تقليل تجنيد الشباب في عصابات إجرامية .أعمال وقائية مبكرة ،خلق فرق تدخل إجتماعية ونشاط دعم الخروج من
العصابات.
إكمال البناء! بعض الحياء السكنية تحتاج إلى رياض األطفال ومدارس ،وطرق مشاة وطرق دراجات هوائية أخرى آمنة
أو حديقة جديدة.
إندماج أفضل في المجتمع .إعطاء األولوية إلندماج أسرع في المدرسة للقادمين حديثا ،وتهيئة البالغين للحياة العملية من
خالل دورات مكثفة في تعلم اللغة السويدية وزيارات للشركات.

