
  

 

2023-2026  
SEÇİM BİLDİRGESİ 

SANDVIKEN DAHA 
İYİSİNİ YAPABİLİR! 

Sandviken ilçesinde son yıllarda birçok iyi şey oldu. Her şeyden 
önce, sağlık sektörü, pandemiyle bu dönem için %2,3'lük bir ölüm 
oranıyla iyi bir şekilde başa çıktı.  

Bu yıl, Storvik'te yeni bir jimnastik salonu ve çok amaçlı bir aktivite 
salonunun inşaatı da başlatıldı.  

Kültür, spor, okul ve çalışma odaklı olarak tüm ilçeyi geliştirmeye 
devam etmek istiyoruz.  

Birlikte, ilçedeki herkes için geleceğe inanç ve güvenlik yaratıyoruz! 

Sandviken'deki  
Sosyal Demokratlar 

TURKISKA



  

Sandviken - modern sanayi ve kültür 
ilçesi 
 
 

Takip eden sayfalarda, Sandviken'deki Sosyal Demokratlar olarak 2023-2026 dönemi için 
seçim programımızı sunuyoruz.  
Sandviken - bir modern sanayi ve kültür ilçesidir. Burada anlatılanlar elbette üzerinde 
çalışacağımız her şey değil ama genel olarak mevcut durumu ve geleceğin ihtiyaçlarını nasıl 
gördüğümüzün bir resmini veriyor.  
Sosyal demokrat bir toplum elbette yerel olarak inşa edilebilir, ancak güçlü bir sosyal 
demokrat politika aynı zamanda hem ulusal hem de bölgesel sosyal demokrat yönetimi 
gerektirir. Bunu özellikle farklı düzeylerin ortak bir hedef doğrultusunda koordinasyon ve 
organizasyonunun son derece önemli olduğu pandemi döneminde gördük. 
Biz Sosyal Demokratlar hastaları sağlıklılara, yaşlıları gençlere, erkekleri kadınlara, şehri 
kırsala ya da çalışanları işini kaybedenlere karşı kışkırtmıyoruz.  
Sandviken'imiz çok kültürlü, demokratik, cinsiyet eşitliğine sahip ve eşitlikçi 
olan açık bir toplumdur.  
 

Sandviken'deki Sosyal Demokratlar şu amaçlarla 
çalışacaktır: 

• Sandviken yaşamak için güvenli bir belediye olmalı 

• Herkes çalışma fırsatına sahip olmalı 

• Okullar herkese iyi bir eğitim vermeli, sosyal yetiştirmeye katkıda 
bulunmalı ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılamalı 

• Kâr amacı gütmeden güçlü bir ortak refah sistemine sahip olacağız 

• Herkes rekreasyon için iyi fırsatlara sahip olmalı ve spor ve 
kültürel faaliyetlere katılabilmelidir.  

• Eşsiz yapı ve kültür mirasımız korunacak ve geliştirilecektir 
 

Kararı verecek olan sizin oyunuzdur.  
Seçim Günü olan 11 Eylül’de size güveniyoruz! 
 

  



  

Büyüyen bir ilçe 
 Bütün ilçe gelecek için daha güçlü olarak inşa edilecek 
 En az 500 yeni konut 
 Sürdürülebilir yaşam alanları ve buluşma yerleri 

Geleceğe güven için istihdam ve büyüme 
 İlçe için 1000 yeni iş olanağı 
 Belediyenin faaliyetleri kapsamında yılda en az 400 staj yeri 
 Şirketler için iş kurma ve geliştirme kolaylığı 
 Belediye, inşaat ihalelerinde çıraklık eğitimini zorunlu kılacak 
 Geniş işbirliği sayesinde, beceri tedarikini ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik 

ediyoruz 

Bilgi Sandviken'i daha güçlü kılar 
 Öğrencilerin bugün devam ettiği tüm okullar kalmalıdır 
 Çocukların anaokulunda pedagojik faaliyetlerden yararlanma hakkı 

genişletilecektir 
 Okul, herkesin lise diploması alabilmesi için en iyi koşullara sahip olması 

amacıyla tüm çocukların özgün ihtiyaçlarını karşılamalıdır 
 Dijital kaynaklar öğrenimin doğal bir parçasıdır. 
 İlköğretim okulunda kahvaltı verilecek  

İlçe genelinde iyi sağlık ve sosyal bakım hizmetleri 
 Refah sistemi üzerindeki demokratik kontrolü koruyacağız 
 Bakım evlerinde en az 100 kişilik yeni kapasite 
 Bakım hizmeti alanlar için artan bağımsızlık ve özgürlük 
 Bakım hizmeti alanların ve personelin yararına yeni teknoloji 

Değişken bir dünyada güvenlik 
 Tüm ilçe oturmak, yaşamak ve çalışmak için güvenli ve çekici bir yer olmalıdır 
 Demokratik değerleri güçlendirmek için sınıf sınırlarının ötesinde buluşacağız 
 Ayrışmaya karşı koyacağız ve sosyo-ekonomik açıdan mağdur bölgeleri 

kalkındıracağız 

Kültür, doğa ve spor  
 Fritidsbanken ilçede daha fazla yerde kurulacak 
 Belediye tabiat koruma alanları oluşturulacak 
 Turizm ve doğa deneyimlerinin gelişimi desteklenecek 
 Kütüphane şubeleri geliştirilecek  

  



  

 
 
Sosyal Demokratlara  
Oy verin! 
 

  

24 Ağustos'tan 11 Eylül'e kadar erken oy kullanabilirsiniz 
Kimlik belgenizi ve postayla gelen seçmen kartını yanınızda getirin. 
 
Web sitesi: sapsandviken.se 
Facebook: facebook.com/s.sandviken 
Instagram: instagram.com/s.sandviken  
Twitter: twitter.com/ssandviken 
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