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SPOLOČNE ZLEPŠIŤ MESTSKÚ KLÍMU
Čo vytvára dobrú mestskú klímu? Neporušená príroda a čisté životné prostredie. Zelené priestranstvá
v meste a nekultivované zelené pásma majú vysokú hodnotu pre miestny a krajinný obraz ako aj pre
mikroklímu.
Ako môžeme my všetci prispieť k dobrej mestskej klíme? Efektívnym využívaním energie. Vsadením
na obnoviteľné zdroje energie, ako sú slnko, vietor, voda, biomasa a geotermálna energia – na tom
záleží.
CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KLÍMU – ZACHOVAŤ ZELENÉ PRIESTRANSTVÁ – INTELIGENTNE
A EFEKTÍVNE VYUŽÍVAŤ ENERGIU – ROZVÍJAŤ MESTO PRE BUDÚCNOSŤ
ČERPAŤ Z RÔZNORODOSTI
Pracujeme na tom, aby sa všetci ľudia v našom meste mohli uplatniť. Deti, zdravotne postihnutí ľudia,
mládež, seniori, migranti – mnohí majú špeciálne potreby a niektorí si len ťažko sami dokážu
zabezpečiť ich vypočutie. Rôznorodosť vytvára nové možnosti a obohacuje – o tom sme presvedčení.
Mödling je atraktívne mesto s dobrou infraštruktúrou, ale s obmedzeným priestorom - toto je živná
pôda pre špekulácie na trhu súkromného bývania. My chceme dôsledne vytvárať vysoko kvalitatívny
priestor pre bývanie, ktorý si je možné dovoliť.
SOLIDÁRNE SPOLUNAŽÍVAŤ – PODPOROVAŤ TO NEZVYČAJÉ V HOSPODÁRSTVE – UMOŽNIŤ
INOVATÍVNU KULTÚRU – SPOLOČNE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ

POHYBOVAŤ SA VLASTNOU SILOU
Želáme si mesto, v ktorom sa ľudia môžu dobre pohybovať a dosahovať svoje ciele.
Našim cieľom je moderná mobilita namiesto starých dopravných konceptov. Viac priestoru pre
chodcov a cyklistov, lepšie ponuky vo verejnej hromadnej doprave. Ľudia so špeciálnymi potrebami
sú tými pravými odborníkmi na plánovanie verejných budov, ulíc a námestí za účelom zaistiť
skutočnú bezbariérovosť. Tieto znalosti chceme využiť.
DOBRÉ DOPRAVNÉ KOMUNIKÁCIE PRE VŠETKÝCH – CESTY SA ZNOVU STANÚ MIESTAMI STRETÁVANÍ
A ZÁŽITKOV – INTELIGENTNE ORGANIZOVAŤ MOBILITU

ROZUMIEŤ MÔJMU MESTU
Zelená politika predstavuje transparentnosť: zodpovedné konanie, zamerané na udržanie životného
prostredia.
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Pre nás je dôležité plánovať spoločne s občanmi – zjednodušiť postupy a využívať synergie. Prioritou
je pri tom mať na pamäti financie mesta. K tomu je potrebná transparencia – seriózne finančné a
investičné plánovanie, ktoré odhadne aj následné náklady.
O čo viac sa obce zrastajú, o to intenzívnejšia musí byť kooperácia – v zmysle zlepšenej ekonomiky,
ekológie a efektívnosti.
ZASTUPITEĽSTVO BLÍZKE OBČANOM – ZODPOVEDNÉ HOSPODÁRENIE – TRANSPARENCIA A
REGIONÁLNA SPOLUPRÁCA – ROZVOJ MESTA PRE BUDÚCNOSŤ
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