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ሳንድቪከን ካብዚ 
ንላዕሊ ክትገብር 

ትኽእልያ! 

 
ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት፡ ኣብ ሳንድቪከን ኮሙን ኣዝዩ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት 
ተፈጺሙ እዩ። ብቐዳማይ ደረጃ፡ እቲ ኣገልግሎት-ክንክን፡ ነቲ ብለበዳ ኮሮና 
ምኽንያት ዝስዓበ ቅዝፈት፥ መጠን ሞት ካብ 2,3 % ንታሕቲ ደው ንኺብል ብጽቡቕ 
ተጻዊሩዎ እዩ። 
 
ኣብዚ ዓመት’ዚ ውን፡ ኣብ ”ስቱር-ቪከን” እቲ ህንጸት ናይቲ ሓድሽ ናይ ”ምንቅስቓስን 
- ዘርፈ-ብዙሕ ኣገልግሎትን ዝኾነ ኣደራሽ” ምስራሕ ጀሚሩዎ ይርከብ ኣሎ።  
 
ንመጻኢ ውን እንተ ኾነ፡ ንብምሉኡ እዚ ኮሙን’ዚ፡ ጠመተና ኣብ ባህሊ፡ ኣብ 
ስፖርት፡ ኣብ ቤትትምህርቲን ስራሕን ብምግባር፥ እናኣማዕበልናዮ ክንቅጽል ኢና። 
 
ሓቢርና ድማ፡ ኣብዚ ኮሙን’ዚ ንዅላትና ዚኸውን ተስፋ-መጽኢን ቅሳነትን ከም 
ዚሰፍን ክንገብር ኢና።  

 

ሶሻልደሞክራተርና ኣብ 
”ሳንድቪከን” 

 

TIGRINJA



  

 

ሳንድቪከን - እታ ማእከል ዘበናዊ ኢንዱስትሪን 
ባህልን ኮሙን  
 

ኣብዞም ዚስዕቡ ገጻት፡ ንሕና ናይ ሳንድቪከን ሶሻልደሞክራተርና፡ ነቲ ንናይ 2023–2026 እዋንምሕደራ ኣዳሊናዮ ዘሎና ናይ 
ምርጫ ፕሮግራምና ክነቕርብ ኢና።  
ሳንድቪከን - ሓንቲ ናይ ዘበናዊ ኢንዱስትሪን ባህልን ማእከል ዝኾነት ኮሙን ኢያ። እቲ ኣብዚ ነቕርቦ ዘሎና መግለጺ ፕሮግራም፥ 
ብኡ ተወሲንና ጥራይ ክንሰርሕ ኣይኮንናን። እንታይ ደኣ፡ ንሱ፡ ነቶም ኣብዚ ዘሎናዮ ጊዜን ንመጻኢን ዘሎዉና ኣድላይነትታት 
ብዝዓበየ ስእሊ ንኽንርኢ ንኺጠቕመና እዩ።  
ሓደ ሶሻልደሞክራስያዊ ሕብረትሰብ ብኸባቢ ደረጃ ንምህናጽ ይክኣል እዩ። ይኹን እምበር፡ ሓደ ሓያል ዝኾነ ሶሻልደሞክራስያዊ 
ፖለቲካ ንምፍጣር ግን፥ ብዞባ ብሃገርን ደረጃ ሶሻልደሚክራስያዊ ምሕደራ ንኺህሉ ዝጠልብ እዩ። ነዚ መርኣያ ዚኾነና ድማ፡ 
ርሑቕ ከይከድና፡ ነቲ ኣብ ጊዜ ለበዳ ኮሮና ዝነበረ ኵነታት፥ ነቲ ሓባራዊ ዕላማና ንምትግባር ዝነበረ ኣድላይነት ናይ ነንበይኖም 
ጸፍሕታት ውዳበ - ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝነበረ ክነስተውዕል ንኽእል ኢና።  
ንሕና ሶሻልደሞክራተር፡ ንዝሓመሙ ምስ ጥዑያት፡ ንዝሸምገሉ ምስ መንእሰያት፡ ንሰብኡት ምስ ኣንስቲ፡ ንኸተማ ምስ ገጠር፡ 
እቲ ዚሰርሕ ምስ ስራሕ-ኣልቦ ንኽነፋልስ ኣይኮነን ዕላማና።  

 

እታ ናትና ሳንድቪከን፡ ክፉት ዝኾነ ሕብረተሰብ - ባህለ-ብዝሓውነት ዘሎዋ፥ ደሞክራስያዊትን - ማዕርነት ሕብረተ-ሰብን ጾታን 
ዘሎዋ ከተማ እያ።  
 

ሶሻልደሞክራተርና ኣብ ሳንድቪከን ነዞም ዚስዕቡ መደባት ንምትግባር ኪሰርሕ’ዩ፡-  

• ነዛ ሳንድቪከን ኮሙን - ብቕሳነት ክትነብረላ እትኽእል ኮሙን ንምግባራ ምስራሕ  
• ኵሎም እቶም ተቐማጦኣ - ዕድል ስራሕ ዝረኽቡላ ንኽትከውን ምስራሕ 
• ቤትትምህርቲ ንዅሎም ተመሃሮ ጽቡቕ ትምህርቲ ዚህብ፥ ማሕበራዊ-መዕበያ ዚዅስኵስ፡ 

ንውልቃዊ ድሌታት ተምሃሮ'ውን ዘማልእ ንኪኸውን ምስራሕ 
• ሓያል ሓድሕዳዊ-ውሕስነት ዚህብ ሕብረተሰብ ደኣ’ምበር፥ ረብሓን መኽሰብን ዝዕላምኡ 

ንኸይከውን ንምስራሕ 
• ኵሉ ሰብ ናይ ሱታፌ ዕድል ዚረኽበሉ፡ ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ስፖርትን ባህልን መዛነዪታት 

ንኺህሉ ምስራሕ  
• እዚ ፍሉይነት ዘሎዎ ህንጻታትን ባህላዊ ቅርሲታትን - ንኺዕቀብን ንኺምዕብልን ምስራሕ  
 

ናትካ ድምጺ ወሳኒ እዩ።  
ንዕለት 11 መስከረም ድምጽኻ ክትህበና  
ትጽቢትና ዓብይ እዩ! 
 

 



  

 

እናዓበየ ዚኸይድ ኮሙን 
• ብምሉኡ እቲ ኮሙን - ንመጻኢ ሓያል ብዚኾነሉ መገዲ ከም ዚህነጽ ምግባር 
• ብውሑዱ 500 ሓደስቲ መንበሪ-ኣባይቲ ምስራሕ 
• ዘላቒ ናይ ህይወት-ከባቢታትን መራኸቢ-ቦታን  

ዕድል-ስራሕን ምዕባለን - ንትስፉው መጻኢ 
• 1000 ሓደስቲ ናይ ስራሕ ዕድል ኣብዚ ኮሙን ምፍጣር 
• ኣብቲ ኮሙናዊ ንጥፈታት፡ ብውሑዱ 400 ናይ ልምምድ ስራሕ በብዓመቱ ምኽፋት 
• ስራሕ ንዚኸፍታ ኩባንያታት - ብቐሊሉ ከም ዝጣጥሓ ምግባር 
• እቲ ኮሙን፡ ኣብቲ ዚግበር ውዕላት ምስራሕ-ህንጻታት - ናይ ተዓለምቲ ቦታ ንኪኸፍታ ምጥላብ 
• ብሰፊሕ ሓድሕዳዊ ምትሕግጋዝ፡ ህላወ ብቑዓት ሰራሐተኛታትን ቀጻሊ ምቕሳም ትምህርትን ምቕስቃስ 

ፍልጠት ንሳንድቪከን ዝሓየለት ዚገብራ’ዩ 
• ኵሎም’ቶም ሕጂ ዘሎዉ ኣብያተትምህርቲ ከም ዚቕጽሉ ምግባር 
• መሰል ትምህርቲ ናይ ቆልዑ ኣብ መዋዕለ-ሕጻናት - ከም ዚዓቢ ምግባር 
• ቤትትምህርቲ፡ ንናይ ኵሎም ተመሃሮ ፍሉይነታት ከም ዚገጥም ምግባርን፥ ንዅሎም ድማ እቲ ዝበለጸ 

ምችኡነት ፈጢርካ፥ ጂምናስዩም ብብቕዓት ከም ዚዛዝሙ ምግባር 
• ዲጂታላዊ መሳርሒታት - ከም ባህርያዊ ኣካል ናይቲ ኣገባብ ኣመሃህራ ከም ዚኸውን ምግባር። 
• ተመሃሮ መባእታዊ ቤትትምህርቲ፡ ቁርሲ ከም ዚዳለወሎም ምግባር  

ኣብቲ ምሉእ ኮሙን ጽቡቕ ክንክን-ሕማምን ኣገልግሎት-ሓልዮት ምህላው 
• ኣብ ልዕሊ’ቲ ዘሎና ሓድሕዳዊ-ውሕስነትና - መኸተ ደሞክራስያዊ ምቁጽጽራና ክነሕይል ኢና 
• እንተ ወሓደ 100 ዝኾኑ ኣገልግሎት-ሓልዮት ዚህቡ መንበሪ-ኣባይቲ ክንፈጥር ኢና 
• ክብ ዝበለ ነጻነትን ሰፊሕ ዕድላትን ንደለይቲ ኣገልግሎት-ሓልዮት ከም ዚህሉ ምግባር 
• ንሰራሕተኛታትን ንተገልገልትን ዘርብሕ - ሓድሽ ቴክኒክ ምትእትታው 

ምውሓስ ማሕበራዊ-ቅሳነት - ኣብዛ ተቐያራሪት ዓለም  
• ብምሉኡ እቲ ኮሙን - ቅሳነት ዘሎዎ ናይ ስራሕን ናይ መንበሪን ቦታ ከም ዚኸውን ምግባር 
• ነቶም ደሞክራስያዊ ክብሪታትና ንምሕያል፥ ስግር እቶም ደርባዊ-ደረታትና ከም ንራኸብ ምግባር 
• ጸረ ኣግልሎ ምቅላስን - ማሕበረ-ቁጠባዊ ብድሆታት ንዘሎዎም ከባቢታት ምትንሳእን 

ባህሊ፡ ባህርያዊ-ፍጥረት ከምኡ ውን ስፖርትታት  
• ናይ ናጻ ግዜ ናውቲ ዘለቅሓ ቦታታት - ኣብ ነንበይኖም ናይዚ ኮሙን ከባቢታት ከም ዚትከሉ ምግባር 
• ኣብዚ ኮሙን’ዚ ዝተሓዝአ ከባቢ ባህርያዊ-ፍጥረት ከም ዚህሉ ምግባር 
• ንምዕባለ ቱሪዝምን - ንባህርያዊ-ምሰጣን ዘተባብዑ ደገፋት ምግባር 
• ጨንፈር ኣብያተ-ንባብ ናይዚ ኮሙን ከም ዚምዕብሉ ምግባር  

 



  

 
 
ንሶሻልደሞክራተርና ድምጽኻ 
ሃብ! 
 

 

ካብ ዕለት 24 ነሓሰ ክሳብ ዕለት11 መስከረም፥ ኣቐዲምካ ክተድምጽ ትኽእል ኢኻ። 
ናይ መንነት-ወረቐትካን ነቲ ብቤት ቡስጣ ዝተላእከልካ መድመጺ-ወረቐትን ተማሊእካ ምጻእ። 
 
ኣድራሻ ኢንተርነት፡- sapsandviken.se 
ፌስ-ቡክ፡-  facebook.com/s.sandviken 
ኢንስታግራም፡-  instagram.com/s.sandviken 
ትዊተር፡-  twitter.com/ssandviken  
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