ZIELONI
IDĄ KROK DALEJ
GRÜN
GEHT WEITER
NATURALNIE ZIELONO
BIERZMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA ZDROWE ŚRODOWISKO
NIENARUSZONA NATURA
Chcemy, aby Mödling oferował swoim mieszkańcom wysoką jakość życia dzięki nienaruszonej naturze i
czystemu środowisku - również dla przyszłch pokoleń. Ślad ekologiczny pozostawiony przez nas wszystkich
pełni decydującą rolę w bilansie ekologiczym naszego miasta.
ZACHOWAJMY TERENY ZIELENI
Tereny zieleni, w tym również niezagospodarowane ugory i zagajniki, są ważnym elementem oblicza
miejscowości i krajobrazu oraz mikroklimatu naszego regionu. Trwałe i szczelne zabudowywanie terenów
niszczy ekologiczną równowage gminy i zwiększa ryzyko powodzi.
NASZ MÖDLING POTRAFI WIĘCEJ
 Produkty regionalne i ekologiczne dla przedszkoli i świetlic
 Różnorodność rozsad i ochrona pszczół również w przedsiębiorstwach ogrodniczych należących do gminy
 Lepszy dostęp do produktów z ekologicznego rolnictwa, np. ekologicznego wina
 Zmniejszenie zanieczyszczenia przez drobny pył zawieszony oraz obciążenie ozonem, np.podczas okresu
zimowego
 Konieczne zachowanie rezerwatu ochrony przyrody Eichkogel
MIASTO PEŁNE ŻYCIA
BUDUJMY JE WSPÓLNIE
TWÓRZMY I PIELĘGNUJMY KONTAKTY
GOSPODARKA, KULTURA I SOLIDARNOŚĆ
Kwitnąca gospodarka i innowacyjne przedsiębiorstwa tworzą scenę, na której rozgrywa się życie społeczne i
kulturalne. W ramach rozwoju miasta musimy brać pod uwage podstawowe potrzeby wszystich mieszkańców.
Wsparcie dla regionalnych struktur i drobnych przedsiębiorstw powoduje powstawanie wspólnot społecznych,
co sprzyja trwałemu rozwojowi naszego miasta.
NASZ MÖDLING POTRAFI WIĘCEJ
 Mieszkania, na które stać dla młodych ludzi
 Atrakcyjne place i parki
 Wspólny wzór kulturowy
 Lokalni dostawcy,serwisy dostawcze oraz dni targowe w każdej dzielnicy gminy
 Wsparcie dla drobnych przedsiębiórstw i handlu detalicznego
 Zielone oazy i wspólnie pielęgnowane ogródki dla mieszkańców
 Projekty łączące ze sobą różne generacje, np. serwis dostawczy dla osób starszych
 Tymczasowe użytkowanie pusto stojących lokali handlowych (tzw. „pop-up store“)

ZIELONI W RUCHU
WNOSIMY NOWĄ ENERGIE
INTELIGENTNE UŻYTKOWANIE ENERGII ORAZ MOBILNOŚĆ
Potrzebujemy atrakcyjnych alternatyw dla zmotoryzowanego transportu indywidualnego aby zapobiec
ruchowi przelotowemu przez obszar naszego miasta i aby stwożyć więcej miejsca dla pieszych i rowerzystów.
Naszym celem jest dalsze obniżenie zużycia energii.
.
NASZ MÖDLING POTRAFI WIĘCEJ
 Użytkowanie najbardziej nowoczesnych technologii oszczędzających energie i redukująch emisję CO2 przy
budowie i renowacji budynków oraz przy zakupie pojazdów dla taboru pojazdów miejskich
 Atrakcyjne, zazielenione przejścia dla pieszych i inne publicznie dostępne przejścia
 Ulice przyjazne dla pieszych, dzieci, rowerzystów i osób na wózkach inwalidzkich
 Więcej miejsc do odstawienia roweru, np. przy dworcu kolejowym po stronie Schöffelstadt‘u
 Promocja jazdy na rowerze w życiu codziennym
 Oferta nocnych taksówek od stacji U6 do Mödling‘u w weekendy
 Planowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych we współpracy z innymi gminami
RZĄDŹMY ODPOWIEDZIALNIE
PRZEJRZYSTOŚĆ I INNOWACJA
SKUTECZNA POLITYKA FINANSOWA
ADMINISTRACJA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM
Zielona Polityka oznacza przejżystość i wydajny serwis dla mieszkańców w administracji miejskiej. Działania
odpowiedzialne i ekologiczne z myślą o ochronie środowiska oraz skuteczna polityka finansowa są dla nas
priorytetem. Zieloni idą krok dalej aby uprościć procesy i wykorzystać synergie. W ten sposób jesteśmy w
stanie sukcesywnie zredukować komunalne długi.
NASZ MÖDLING POTRAFI WIĘCEJ
 Stopniowa redukcja długów gminy
 Kontynuacja reformy administracji gminy
 Stworzenie nowego biura usług i informacji dla mieszkanców gminy w Urzędzie Miejskim
 Przydzielanie prac i zleceń w sposób uczciwy i przejrzysty
 Współpraca z innymi gminami przy użytkowaniu infrastruktury
ZELONI IDĄ KROK DALEJ
ODPOWIEDZIALNIE I ZDECYDOWANIE
DLA MÖDLING‘U
Po dwudziestu latach w opozycji, w roku 2010 zasiedliśmy w zarządzie miasta i zrealizowaliśmy szereg
ważnych projektów.
CO DOTĄD OŚIĄGNELIŚMY:
Więcej dialogu z mieszkańcami, cofnięcie uregulowania strumienia Mödlingbach, rewitalizacja Domu
Młodzieży „Haus der Jugend“, więcej przestrzeni dla ruchu nieszkodliwego dla środowiska, redukcja emisji
CO2 o 20%, 100 % prądu z odnawialnych źródeł energii, 100 kWp prądu z energii słonecznej z własnej
produkcji, zmniejszenie kosztów administracjynych poprzez reformę oraz przejżyste udzielanie
zleceń,uniknięcie dodatkowych długów, i wiele więcej.
PRACUJEMY NA RZECZ ŚRODOWISKA I JAKOŚCI ŻYCIA
Wspólnymi siłami będziemy mogli w przyszłości jeszcze lepiej realizować naszye cele.
KONTAKT:
Die Grünen Mödling
E-MAIL moedling@gruene.at
WWW.MOEDLING.GRUENE.AT

