A ZÖLDEK
FOLYTATJÁK
GRÜN
GEHT WEITER
TERMÉSZETESEN ZÖLD
FELELŐSSÉGET VÁLLALNI
EGY EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETÉRT
ÉP TERMÉSZET
Mödling kínáljon magas életminőséget, ép természettel és tiszta környezettel – az utánunk következő
generációk számára is. Mindannyiunk ökológiai lábnyoma döntő szerepet játszik városunk ökológiai
egyensúlyának szempontjából.
ZÖLDTERÜLETEK MEGÓVÁSA
A zöldterületek, a nem megművelt zöld felületek és erdők is nagyon értékesek a település és a táj képének,
valamint a mikroklímának a szempontjából. Tartósan beépített területek tönkreteszik a település ökológiai
egyensúlyát és fokozzák az árvízproblémákat.
MÖDLINGÜNK TÖBBRE KÉPES
 bio- és helyi termékek az óvodák és napközik számára
 sokféle vetőmag és méhvédelem a városi üzemekben (kertészetben) is
 jobb hozzáférés ökológiai termesztésű készítményekhez, pl. bioborhoz.
 a finompor- és ózonterhelés csökkentése, pl. a téli úttakarítási munkálatoknál
 az Eichkogel természetvédelmi terület megőrzése
ÉLŐ VÁROS
ALKOSSUK EGYÜTT
ÉPÍTSÜNK ÉS ÁPOLJUNK HÁLÓZATOKAT
GAZDASÁG, KULTÚRA ÉS SZOLIDARITÁS
Egy virágzó gazdasági élet, innovatív vállalkozásokkal, fellendíti a szociális és kulturális életet. A
városfejlesztés keretei között minden lakos alapszükségletét figyelembe kell venni. A regionális struktúrák és
kisvállalkozások támogatása megteremti a szociális hálókat. Így fenntarthatóan fejleszthetjük városunkat.
MÖDLINGÜNK TÖBBRE KÉPES
 fiatalok számára elérhető árú lakások
 terek és parkok, amelyek pihenésre csábítanak
 egy kulturális vízió
 minden negyedbe helyi élelmiszerellátás, futárszolgálat és piac
 kisvállalkozások és kis üzletek támogatása
 kis zöld oázisok/közösségi kertek
 generációkon átívelő projektek, pl. egy futárszolgálat idősek részére
 pop-up-üzletek – üresen álló bolthelyiségek időleges használata

ZÖLD KÖZLEKEDÉS
ÚJ ENERGIÁT
HOZUNK
OKOS ENERGIAHASZNÁLAT ÉS MOBILITÁS
Vonzó alternatívákat kell felmutatnunk a motorizált individuális közlekedéssel szemben, hogy a városon
átmentő forgalmat csökkentsük, és több helyet biztosítsunk a gyalogosoknak és bicikliseknek.
Célunk, hogy tovább redukáljuk az energiafelhasználást.
MÖDLINGÜNK TÖBBRE KÉPES
 a legmodernebb energia- és széndioxidtakarékos technológiák használata az építkezések és
felújítások során, valamint a városi autóflotta kialakításánál
 gyalogosan megközelíthető, zöld, vonzó közvetlen utak, nyitott udvari átjárók
 gyalogos-, gyerek-, biciklistabarát és akadálymentes utak
 több biciklitároló, pl. a pályaudvaron a Schöffel-város oldalában
 a biciklizés támogatása a mindennapokban
 hétvégi taxi az U6-tól Mödlingig
 új közlekedési megoldások megtervezése más településekkel együtt
FELEŐSSÉGGEL KORMÁNYOZNI
ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS INNOVÁCIÓ
FENNTARTHATÓ PÉNZPOLITIKA
POLGÁRKÖZELI HIVATALOK
A zöld politika hitvallása az átláthatóság és a minőségi szolgáltatás biztosítása az állampolgárok számára a
hivatalokban. Elsődleges számunkra a felelősségteljes, környezetmegóvó cselekvés, az ökológia és a
fenntartható pénzpolitika jegyében. A zöldek fejlődnek, hogy egyszerűsítsék a folyamatokat és kihasználják a
szinergiákat. Így tudjuk folyamatosan csökkenteni a kommunális eladósodást.
MÖDLINGÜNK TÖBBRE KÉPES
 a város adósságait lépésenkénti csökkentése
 közigazgatási reform továbbvitele
 új koncepciójú ügyfélkiszolgálás a városházán
 megbízások és állások fair és transzparens kiadása
 kooperáció más településekkel az infrastruktúrahasználat területén
A ZÖLDEK FEJLŐDNEK
FELEŐSSÉGTELJESEN
CÉLORIENTÁLTAN
MÖDLINGÉRT
20 év után az ellenzékben 2010-től megismerkedtünk a kormányzási munkával és fontos elképzeléseket
valósítottunk meg.
MEGVALÓSÍTOTTUK:
Több párbeszéd az állampolgárokkal; a Mödling-patak rekonstrukciója; A Fiatalok Házának életre keltése;
több tér a puha mobilitás számára; 20%-os CO2-csökkentés; 100% ökoáram; 100 kWp napenergia-termelés; a
közigazgatási reform és transzparens pályáztatás által megtakarítottunk; nem vettünk fel több hitelt – és még
sok más.
TOVÁBB A KÖRNYEZETÉRT ÉS AZ ÉLETMINŐSÉGÉRT
Ha megerősödünk, céljainkat még inkább meg tudjuk valósítani a jövőben.
KONTAKT:
Zöldek Mödling
E-MAIL moedling@gruene.at
WWW.MOEDLING.GRUENE.AT

