KÖZÖSEN, ZÖLDEN!
2020. január 26.
JAVÍTSUK EGYÜTT A VÁROS KLÍMÁJÁT!
Mitől lesz jó a város klímája? A háborítatlan természettől és a tiszta környezettől. Városi
zöldfelületek és nem megművelt zöldterületek adják a város, a táj és a mikroklíma értékét.
Mi, közösen, mit tehetünk a jobb városi klímáért? Használjuk az energiát hatékonyan. Vessünk be
megújuló energiaformákat: nap-, szél-, vízenergiát, biomasszát és földenergiát. Ez a cél!
KÖRNYEZET- ÉS KLIMAVÉDELEM – ZÖLDFELÜLETEK MEGÓVÁSA – INTELLIGENS ÉS HATÉKONY
ENERGIAHASZNÁLAT – VÁROSFEJLESZTÉS A JÖVŐÉRT

ÉPÍTSÜNK A SOKSZÍNŰSÉGBŐL
Azon dolgozunk, hogy minden városlakó hangját meghalljuk. Gyerekek, sajátos igényű emberek,
fiatalok, nyugdíjasok, migránsok - mindannyiuknak különleges igénye van, és néhányan nehezen
hallatják hangjukat. A sokféleség új lehetőségeket teremt és gazdagít – erről meg vagyunk győződve.
Mödling vonzó város, jó infrastruktúrával, de korlátozott hellyel – ez élteti a spekulációt a
magántulajdonú lakások piacán. Hosszútávon megfizethető és magas minőségű lakásokat szeretnénk
létrehozni.
EGYÜTTMŰKÖDVE EGYÜTT ÉLNI – A GAZDASÁGI EGYEDISÉGET TÁMOGATNI – INNOVATÍV KULTÚRÁT
ELŐSEGÍTENI – KÖZÖSEN FELELŐSSÉGET VÁLLALNI

SAJÁT ERŐBŐL ELINDULNI
Olyan várost szeretnénk, amelyben az emberek jól tudnak mozogni és el tudják érni céljaikat.
Célunk az okos mobilitás, a régi közlekedési elképzelések helyett. Több hely a gyalogosoknak és
kerékpárosoknak, jobb tömegközlekedési lehetőségek. A sajátos igényű emberek azok, akik igazán
értenek a hivatalok, utak és terek tervezéséhez, ahhoz, hogy valóban akadálymentes legyen a város.
Ezt a tudást szeretnénk használni.
JÓ UTAK MINDENKNEK – AZ UTAKAT HASZNÁLJUK ÚJRA ARRA, HOGY TALÁLKOZZUNK ÉS
ÉLMÉNYEKET SZEREZZÜNK – SZERVEZZÜK OKOSAN A MOBILITÁST

ÉRTSÜK MEG A VÁROSUNKAT
A zöldek az átláthatóság pártján állnak: a felelős, környezetfenntartó cselekvésén.

Folder_2020_Ungarisch.pdf

Fontos számunkra, hogy a polgárokkal együtt tervezzünk – folyamatokat egyszerűsítsünk és
szinergiákat aknázzunk ki. Fontos, hogy a város pénzügyeit szem előtt tartsuk. Ehhez kell az
átláthatóság – komoly pénzügyi és befektetési tervezés, amely a következményekkel is számol.
Minél inkább összenőnek a települések, annál jobban kell kooperálniuk – a jobb gazdaság, ökológia
és hatékonyság jegyében.
EMBERKÖZELI KÖZIGAZGATÁS – FELELŐSÉGTELJES GAZDÁLKODÁS – ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS REGIONÁLIS
EGYÜTTMŰKÖDÉS – VÁROSFEJLESZTÉS A JÖVŐÉRT
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