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İskandinavya’da bizleri mutlu eden çok şey var.
Anaokulu yapılıyor, yeni yaşlılar evi Ängsbacken’in
bu yıl içinde açılışı oluyor ve 2018 yılının kültür
belediyesi seçildik. Ama daha fazlasını istiyoruz.
Güvensizliğin azalması için, örneğin
güçlendirilmiş okul ve modern spor
tesisleri gibi gelecek umudu veren
önlemler alınmalıdır, Bunu birlikte
yapacağız!

Sandviken - modern sanayi
ve kültür belediyesi

Sandviken modern bir sanayi ve kültür belediyesi
olacak. Bu noktaya uaşıncaya kadar yapacağımız
tüm çalışmaları burada anlatmıyoruz, ama önemli
olduğunu düşündüğümüz bu konuya işaret
edilmektedir.
Sosyal demokrat bir toplum yerel olarak
geliştirilebilir, ama güçlü bir sosyal demokrat
siyaset için hem ulusal hem bölgesel bir sosyal
demokrat yönetim de gerekmektedir.
Biz sosyal demokratlar hastaları sağlıklılarla,
yaşlıları gençlerle, erkeleri kadınlarla, kentleri
kırsal alanla ya da çalışanı işini kaybedenle karşı
karşıya getirmiyoruz. Sandviken’imiz çok-kültürlü,
demokratik, ayrımcılık gütmeyen eşit ve açık bir
toplumdur.

Karar vereceğin oya bağlı.
Seçim günü yanımızda olmanı
umuyoruz!

Gelişmekte olan
bir belediye
• Canlı bir taşra ve canlı bir merkez belediyeyi

geliştirir
• Vatandaşlar belediyenin gelişiminde
katılımcı olmalıdırlar
• Geleceğin taleplerine cevap verecek cazip
konut alanları geliştireceğiz
• Belediyenin tamamında geniş band
altyapısını geliştirmeye devam edeceğiz

Gelecek inancı için
iş ve büyüme
• Yetişkinler eğitimini yetersiz mesleklere
•
•
•
•

odaklı olarak geliştireceğiz
İşsiz olanlara iş sağlayıcı aktiviteler
sunulacak
Geleceğin iş piyasasına kompetanımızla
katkı sunacağız
Şirketler için Sandviken’de faaliyetlerini
büyütmek ve geliştirmek kolay olacak
İhaleler yoluyla işsizlere staj kadrosu ve
çalışanlar için olumlu koşullar ve yerel
şirketlerin katılıp gelişmeleri için yararlı
olanaklar sağlanacaktır

Bilgi Sandviken’i
daha güçlü yapar
• Sandviken okullarındaki çocuk ve öğrenciler

öğrenimleri üzerinde gerçek nüfuz sahibi
olacaklardır
• Temelokuldan mezun olan tüm öğrenciler
ulusal bir lise programına yeterlilik
kazanacaklar
• Lise seviyesi okulumuz hem öğrencilerin ilgi
alanlarına hem de iş piyasası ihtiyaçlarına
cevap verecektir
• Herkesin iyi ve eşit bir eğitim alması için
ayrımcılığa son vermek istiyoruz

Tüm belediyede iyi
bir hasta bakımı ve
gözetim
• Gözetim çalışanlarının vatandaşların
•

•
•
•

gözetimi için daha fazla zamanları olacak
Gözetim alan kişi verilen desteklerin nasıl
yerine getirileceği konusunda daha geniş bir
seçeneğe sahip olacak
Gözetimde güvenlik ve gözetim alan kişilerin
bağımsızlığı artırılacak
Gözetim alan kişi ilgi alanlarını geliştirmeye
devam edebilecektir
Müşterek kaynaklarımız özel şirketlerin kârı
için ayrılmayacaktır

Sürdürülebilir bir
Sandviken
• Çevre sorunları hakkında bilgi seviyesini
•

•
•
•

artırmak istiyoruz
Belediye faaliyetleri içinde organik ve yakın
bölge tarımına dayalı yiyeceklerin oranı
artırılacak
Trafiği azaltacak ve daha iyi bir toplu
taşımacılık için çalışacağız
Sandviken’i bir bisiklet belediyesi yapmak
istiyoruz
Storsjön önemli bir çevre ve rekreasyon
sorunudur

Daha çok güvenlik
için dayanışma
• Demokratik değerleri güçlendirmek için

sınıfsal sınırların ötesinde buluştuğumuz
bir toplum yaratmak istiyoruz
• Hem kent hem kırsal alan yaşamı için
işlevsel yaşam alanları oluşturacağız
• Ayrımcılığa karşı mücadele edeceğiz ve
sosyoekonomik yönden zayıf bölgeleri öne
çıkaracağız
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