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WSPÓLNIE POPRAWMY KLIMAT NASZEGO MIASTA
Od czego zależy dobry klimat miasta? Od nienaruszonej przyrody i czystego środowiska. Zieleń
miejska i niezagospodarowane tereny zieleni mają ogromne znaczenie dla wyglądu miasta i
otaczającego je krajobrazu oraz mikroklimatu miejskiego.
Co więc każda i każdy z nas może wnieść aby poprawić klimat naszego miasta? Przede wszystkim
skutecznie stosować energię. Wybór odnawialnych źródeł energii takich jak słońce, wiatr, woda,
biomasa czy zasoby geotermalne – to właśnie najważniejsze!
OCHRONA ŚROWOWISKA I KLIMATU – ZACHOWAĆ ZIELEŃ MIEJSKĄ – INTELIGENTNIE I EFEKTYWNIE
UŻYTKOWAĆ ENERGIĘ – TRWORZYĆ MIASTO PRZYGOTOWANE NA WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI

CZERPAĆ PEŁNĄ GARŚCIĄ Z RÓŻNORODNOŚCI
Pracujemy nad tym, żeby wszyscy mieszkańcy mogli uczestniczyć w życiu naszego miasta i odgrywać
w nim aktywną rolę. Dzieci, osoby specjalnej troski, młodzież, osoby starsze oraz ludność napływowa
– wielu z nich ma szczególne potrzeby ale jest im trudno zostać dostrzeżonym i wysłuchanym.
Różnorodność stwarza nowe możliwości i wzbogaca nasze miasto – o tym jesteśmy przekonani.
Mödling jest atrakcyjnym miastem z dobrą infrastrukturą, ale ograniczoną przestrzenią – to sprzyja
spekulacji na prywatnym rynku mieszkaniowym. Chcemy konsekwentnie dążyć do zapewnienia
wszytkim dostępu do mieszkań o wysokiej jakości i po przystępnych cenach.
ŻYĆ SOLIDARNIE RAZEM – WSPIERAĆ WYJĄTKOWOŚĆ NASZEJ GOSPODARKI – UMOŻLIWIĆ
NOWATORSKĄ KULTURĘ – WPÓLNIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

PODRÓŻOWANIE O WŁASNYCH SIŁACH
Pragniemy miasta, w którym każdy mieszkaniec może się łatwo przemieszczać i docierać do swoich
celów.
Nasz cel to inteligentna polityka mobilności zamiast przestarzałych koncepcji transportu miejskiego:
więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów, lepsza oferta transportu publicznego. Osoby specjalnej
troski to prawdziwi eksperci jeśli chodzi o planowanie dróg, placów oraz budynków publicznych w
taki sposób, aby zagwarantować ich dostępność wszystkim mieszkańcom. Ich wiedze chcemy
szczególnie wykorzystać.
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DOBRE DROGI DLA WSZYSTKICH – DROGI BĘDĄ ZNOWU MIEJSCEM SPOTKAŃ I WSPÓLNEJ
AKTYWNOŚCI – INTELIGENTNIE ORGANIZOWAĆ MOBILNOŚCI

ZROZUMIEĆ MOJE MIASTO
Polityka Zielonych to polityka przejrzystości: odpowiedzialne działanie zachowujące środowisko.
Zależy nam na zaangażowaniu mieszkańców naszego miasta we wspólne planowanie – aby uprościć
przebieg procesów i wykorzystać powstającą synergię. Jest tu dla nas priorytetem mieć na uwadze
finanse miejskie. Do tego potrzebna jest przejrzystość – poważne przygotowanie środków
finansowych i planowanie inwestycji z uwzględnieniem również kosztów następczych.
Im bardziej gminy się ze sobą łączą, tym mocniej musimy ze sobą współpracować – celem
poprawienia ekonomii, ekologii i efektywności w naszym miescie.
ADMINISTRACJA BLISKA OBYWATELOM – ODPOWIEDZIALNIE GOSPODAROWAĆ – PRZEJRZYSTOŚĆ I
REGIONALNA WSPÓŁPRACA – STRWORZYĆ MIASTO PRZYSZŁOŚCI
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