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من القرارات المزيد اتخاذ حيث يمكنك  وجاذباً  وآمناً  أخضراً  مجتمعاً  )حزب الوسطCenterpartiet (يريد 

تسم بالالمركزية. إن أهم ثالثة أسئلة مطروحة في نليبرالي ونحن حزب فحياتك اليومية أينما كنت. المتعلقة ب
توفير المزيد من قادرة على و بلدية هودينجه، هي أن تكون هودينجه ذات بيئة مثالية، وأن تكون أكثر أماناً 

 الخيارات.

بل. المستقواألشخاص نُؤمن بإمكانات حتى يتسنى لألجيال القادمة الشعور بالفرح واالستمتاع بالطبيعة. 
ر من العملية بشكل ميسَّ هذه من خالل دعم النمو. ويجب أن تتم  خضراء صديق للبيئةر تحول يمكننا تدبُّ و

عندما تتطور بلدية هودينجه بشكل سريع، يلزم وجود كل من االستثمارات وأجل التمتع بالحياة بيئياً ومناخياً. 
 للبيئة. البيئية ووسائل النقل األكثر مراعاةً 

األراضي الرطبة الجديدة وأنظمة غسيل كذلك لى مياه نظيفة من خالل معالجة المياه والحصول ع •
 السيارات الداخلية.

التنقل بشكل أكثر في ، حتى يتمكن أكبر عدد من األشخاص الصديقة للبيئةمبادرات إشارات المرور  •
طريق المشترك لسودرتن مراعاة للبيئة، وخاصة باحة وقوف السيارات، والسكك الحديدية الجنوبية، وال

 والمسارات اآلمنة للمشي وركوب الدراجات.

 تحسين إمكانية الوصول إلى المحميات الطبيعية والبحيرات؛ والجوالت الطبيعية والمعلومات. •

هو شخص يتمتع بحرية. لقد تم بناء مجتمع آمن من قبل أشخاص يشعرون بالثقة  الشخص األكثر أماناً إنَّ 
ي مكافحين ألنقوم بإنشاء هوديجنه اآلمنة من خالل العمل بشكل وقائي،  والطمأنينة مع بعضهم البعض. معاً 

ية للتعليم االستثمار في البيئات الخارجية بشكل لطيف وآمن وإعطاء األولو أعمال إجرامية. يجب علينا أيضاً 
 والتكامل.

الجرائم ن األشخاص التخلي عن ارتكاب م المزيد يختار بحيثالالجئين م من عدب مناطق سكنية أكثر أماناً  •
 والعمل على بناء العالقات.التي تعزز تأمين مركزنا من خالل استضافة المجاالت 

أفضل للطالب الحصول على  رصفوتحسين ل النتائج، قبأالموارد ن مالمزيد بما في ذلك المدرسة مع  •
 .المدرسة قبل ماوم مرحلة سروارتفاع 

، والمعلومات االجتماعية اإللزامية تحسين التكامل من خالل تسريع عملية التقديم للطالب الوافدين حديثاً  •
 والدعم للجمعيات الرياضية.

يار الخدمات الممولة من يمكن لألشخاص أن يقرروا كيف يريدون أن يعيشوا حياتهم. لذا فإن زيادة اخت
 من جودة الخدمة نفسها.  أنه يزيد أيضاً نُؤمن الضرائب أمر مهم بالنسبة لنا. مصلحة 

يمكن للمزيد من األشخاص العمل في هودنجيه من خالل منح أصحاب المشاريع استجابة جيدة وتسهيل  •
 مشاركة الشركات الصغيرة في عمليات الشراء.

 الثقافية بحيث يتم تقليل عدد الطوابير وإمكانية مشاركة أكبر عدد من الشباب.االختيار الحر للمدارس  •

 اختيار المدرسة المجانية، حيث يدرك األشخاص ما هي أفضل مدرسة مناسبة لهم. •


