
ما ميخواهيم به سازندگى مولندالی ايمن تر، قدرتمند تر و بهتر 
ادامه دهيم. 

 باهم! 

ائتالف اكثريت به رهبرى سوسيال دموكراتها در مولندال در طى اين دوره ماموريتى ساخنت يك سالن ورزشى در مركز 
ليندومه را به انجام رساند. كتابخانه جديد شهر افتتاح شد، در پاییز گالری و مركز تجارى جديد نیز در هسته شهر 

مولندال افتتاح ميشود و هتل تازه ساخت با سالن  مخصوص برگزاری نمايشگاه ها در كنار محل مسابقات اسب 
دوانى Åby بزودى آماده ميشود. در مركز كولرد،Kållered، بزودى حدود ٤٥٠ مسكن جديد ساخته ميشود. ما در 
اين دوره ماموريتى مجوزهای ساختمانی برای هزاران مسكن را صادر كرديم، كه ساختمان بخش زيادى از آنها در 

جريان است. 
ما دوره ماموريتى را با ايجاد امكان سفرهاى رايگان با وسايل نقليه عمومى در مولندال را براى همشهرى هاى باالى 

٦٥ سال شروع كرديم. سپس در ادامه براى دانش آموزان كالسهاى ٩-٧ هم همني امكان سفر رايگان را ايجاد 
نمودیم.  

ما با كاهش تعداد استخدامهاى ساعتى و افزايش كاركنان استخدام دائمى در بخش درمان و مراقبت به كارها تداوم 
داده همزمان براى كاركنان امنيت استخدامى بيشترى ايجاد كرديم. ما همچنني پروژه تهيه غذاى خانگى در بخش 

خدمات خانگى را آغاز كرده ايم.  
ما سخت تالش میکنیم تا تعداد کودکان زا در کالس های پیش دبستانی کاهش دهیم و از زمان بروی کار آمدن ما 

این کاهش انجام شده, اما ما در آینده  تعداد بچه ها در کالسها را بیشتر کاهش خواهیم داد. این یکی از مهمترین 
ماموریت های ما برای آینده است. 

ما در سه سال گذشته در امر پذیرش پناهجوها موفق بوده ایم. ما موفق شدیم برای تازه واردین شرایط تحصیلی 
ایجاد کنیم همچنین کار ادغام تازه واردینی که به مولندال آمده اند به خوبی انجام گرفته. این موفقیت بدون اینکه 

اخاللی در امکان رشد سایر فعالیتهای شهر ایجاد نماید انجلم شد.   
اینها فقط  نمونه هایی بود برای اینکه نشان دهیم چگونه به جای باال بردن مالیاتها ما از امکانات مالی موجود برای 
بهبود وضعیت شهروندان استفاده کردیم, چیزی که محتمل ترین امکان برای یک ائتالف اکثریت به رهبرى مودراتها 

بود. ما میخواهیم همچنان به چالشها ادامه دهیم و مولندال را آبادتر کنیم. 

ایمن تر 
ما طرح گفتگوی مدنی با شهروندان مولندال را ادامه خواهیم داد. بمنظور داشنت امنیت بیشتر و باال بردن ایمنی ما 

همکاری نزدیکی با پلیس و سایر ادارات داریم. مولندال شهر امنی است، ولی احساس ایمنی به همین اندازه باال 
نیست. ما این را باید تغییر دهیم. 

یکی از بزرگترین چالش هایی که ما با آن مواجه هستیم اینست که گروههای پیش دبستانی را کوچکتر کنیم. اینکار 
نیاز به امکانات زیادی دارد. منابع و امکانات زیادی برای رفع مشکل جا مورد نیاز میباشد، این مسله باعث کندی کار 
میشود زیرا همزمان کیفیت خوبی که ما در مولندال داریم باید حفظ شود. نعداد کودکان در گروه های پیش دبستانی 

باید کمتر شود، این قول روشنی از سوی سوسیال دموکراتهای مولندال میباشد. 



مدرسه باید محل امنی برای همه باشد. حضور بیشتر بزرگساالن در مدرسه ضروری است. وعده ما اینست که تعداد 
دانش آموزان در مقایسه با بزرگساالن شاغل در مدارس کمتر باشد. به این ترتیب میزان امنیت باال رفته و برای همه 

امکان دیده شدن ایجاد میشود.  
وجود آنچه که جامعه مدرن، فعالیتهای انجمنی، ارگانها و غیره خوانده میشود برای اینکه افراد احساس کنند که 

امکان رشد دارند و میتوانند در وقت آزادشان فعال باشند از ضروریات میباشد. فعال کردن انجمنها غیرمستقیم ایحاد 
امنیت مینماید. 

 ما باید اطمینان حاصل کنیم که انجمنها شرایط خوبی برای ادامه فعالیتهایشان در مولندال دارند. ما تمام منطقه 
ورزشی اوبیÅby  را از طریق توسعه و ساخت یک مجموعه جدید باندی، همچنین با ساخنت یک سالن جدید باندی 

روی زمین بازی موجود شرایط بسیار خوبی را در آینده برای ورزشهای روی یخ بوجود می آوریم.   
ما همچنین اطمینان میدهیم که برای ورزش سوارکاری امکانات درازمدت برای رشد فعالیتهایشان در مولندال ایجاد 

نماییم، این البته بادرنظر گرفنت امر تساوی حقوق میباشد.  

ما نیاز به یک سن برای فعالیتهای فرهنگی را از طریق ایجاد یک منظقه فرهنگی با امکانات فراوان در منطقه فورش 
اوکر، Forsåker، برطرف مینماییم. 

 در این مورد میتوانید اطالعات بیشتر را در بروشور "Kulturarea i Forsåker"بخوانید. 

بهتر 
ما میخواهیم در مولندال همان سیستم اجاره دوچرخه موجود در گوتنبرگ را برقرار کنیم. البته در حال حاضر دریک 

سطح کوچکتر بطور ازمایشی آغاذ کرده ایم، ولی انرا تا سال 2021 به همان سیستم گوتنبرگ توسعه میدهیم.  
 ما به صدور دیپلم محیط زیست به فعالیتها و معامالت شهرداری ادامه میدهیم. ما به تازکی دیپلم عضویت در ارگان 

Fairtrade  را گرفتیم. این روشی آموزشی و روشن در رابطه با کارهای محیط زیستی، هم برای شهروندان و هم 
کارکنان شهرداری میباشد. 

ما ميخواهيم سيستم رايگان سفرهاى داخل شهرى را براى همه نوجوانان توسعه دهیم، این باید شامل حال دانش 
آموزان از كالس چهارم به باال بشود. همچنني بمنظوربهبود محيط زيست ما به دانش آموزانمان مى آموزيم كه با 

وسايل نقليه عمومى رفت و آمد كنند و در مورد سفرهاى روزانه و اوقات فراغت شان مسئوليت پذير باشند.  
سفرهاى رايگان به فعاليتهاى روزانه یکی از مهمترین قولهای ما ميباشد. ما ميخواهيم كيفيت زندگى را براى افراد 
معلولی كه در فعاليتهاى روزمره حضور دارند بهبود ببخشيم. در حال حاضر مخارج اياب و ذهاب اين افراد بخش 

بزرگى از درآمد ماهيانه شان را كه از كارهاى روزانه بدست مياورند در برميگيرد. ما ميخواهيم اين را متوقف نماييم. 
با پا بر جا نگهداشنت ایده ساخت خانه های LSS و بر اساس قانون پشتیبانی و خدمات، ارایه خدمات به افراد 

ناتوان کامال ضروری بوده و اگر ما این کار را نکنیم ریسک بوجود آمدن هزینه های کالن و دردسر های زیاد برای 
این افراد باال خواهد رفت. ما اجازه چنین اتفاقی را نخواهیم داد، این ازاولویت های ما میباشد.  

قدرتمند تر  
ما قول میدهیم که به ایجاد امکان کاردر طی تغطیالت برای همه جوانانی که به سن 17 تا 18 سالگی رسیده اند را 
ادامه دهیم، البته ما اینکار را در حال حاضر و طی  همین دوره روی کار بودنمان شروع کرده ایم. این اولین ارتباط 

آنان با محیط کار بوده و در آنان ارتباطات بزرگساالنه و مسولیت پذیری بوجود میاورد، که برایشان در در تمام مراحل 
زندگی مفید خواهد بود. 

جوانانی که اجازه اقامت میگیرند باید سریع مشغول تحصیل شوند. ما دبیرستانهای فوق العاده ای داریم. ما 
میخواهیم دوره های آموزشی بیشتری تولید کرده و همزمان این جوانان را در ارتباط مستقیم با کسبه و شرکتهای 

معتبرمان قرار دهیم تا اطمینان حاصل شود که نیازهایشان با هم مطابقت پیدا میکند.  



شهرداری مولندال یاید محل کاری باشد که همه احساس امنیت کاری داشته باشند و بتوانند در آن رشد کنند. ما از 
زمانی که اداره کمون را بعهده گرفتیم یک برنامه مدیریت را آغاذ کرده ایم و میخواهیم این برنامه را در بین چندین تن 
از کارمندان به اجرا بگذاریم تا محیط کاری بوجود آوریم که در آن احساس امنیت شده و به افراد امکان رشد بدهد و 

یک محیط کار خوب و مناسب باشد.     
 ما استفاده از سیستم "تمام وقت حق افراد بوده، و کار نیمه وقت یک فرصت میباشد" را آغاذ کرده ایم. این امر ما 

را در مقابل رقبا جهت استخدام افراد کارا قویتر میکند. ما این روش را ادامه خواهیم داد! 
برای جوانان ورود به بازار مسکن بسیار دشوار میباشد. قیمت مسکن در مقایسه با کیف پول، قدرت مالی، جوانان 

بسیار باالست. ما در نظر داریم بخشی ازForsåkerرا اختصاص به ساخنت آپازتمانهای جدید و مدرن برای 
جوانان بدهیم.  

از طریق یک مدل جدید، کمون با گذاشنت وثیقه جهت ساخنت این نوع ساختمانها میتواند قیمت آنها را پایین نگهدارد. 
این فرصت خوبی به جوانان بین 26 تا 18 سال برای تهیه مسکن در مرکز شهر و با قیمتی مناسب میدهد. این 

موقعیتی استثنایی بوده باعث قوی تر شدن مولندال میشود. شما اطالعات بیشتر دراین مورد را میتوانید در بروشورما 
" آپارتمانهای اولیه برای جوانان " بخوانید. 

ما مناطق و بخشهایی در مولندال داریم که خدمات شهری در آنجا کیفیت پایین دارد. دیگر زمان آن رسیده که به 
ایحاد امکانات ساخت و ساز و توسعه هله سوکر، Hällesåker، بپردازیم، که خود باعث باال رفنت کیفیت خدمات 
شهری به شهروندانش خواهد بود. این شامل ایجاد شرکتها و مسکن های جدید در یک محیط فوق العاده میشود. 

اطالعات بیشتر را در بروشورما "Nya Hällesåkerً" بخوانید.  

خالصه 
اينها كارهايست كه ما در صورت تشكيل اكثريت در مولندال ادامه خواهيم داد. مسلما به همينجا هم ختم نميشود. ما 

در ادامه منطقه  Forskåker، فورش اوكر، را تبديل به يك منطقه فوق العاده خواهيم كرد. فقط در فورش اوكر، ما 
25 مهدكودك جديد خواهيم ساخت.  

ما سه مركز اتصال شهر براى وسال نقليه عمومى را بازسازى ميكنيم تا امن تر، بهتر و ايمن تر شوند. 
مولندال توسعه پيدا ميكند و براى شهرى كه توسعه ميابد رهبرى الزم است كه با قدرت عمل كرده و اكثريت آرا را 

داشته باشد. ما سوسيال دموكراتها اين توانايى را داريم و اين امر را در دوره چهار ساله گذشته به اثبات 
رساندهايم.  

انفعال و بى تفاوتى كه قبل از سال 2014در مولندال وجود داشت در شرايط پر رونق اقتصادى آن زمان، ويرانگر 
بود. ما همراه با كسبه وشركتهاى معتبر، شركتهاى ساختمانى و ساكنني مولندال امكانات موجود را كه مشاهده ميكنيد 

بوجود آورديم. 
همراه با شهروندان، از طریق گفتگو، اطالعاتی در مورد نظرات مهم آنان جمع آوری کردیم. نتیجه این شد که از جمله 

ما گشت های ایمنی را جهت بهبود امنیت و باال بردن ایمنی در مولندال براه بیاندازیم.  
در صورتی که تا اينجا را خوانده باشيد حتما متوجه شده ايد كه همواره موضوع اصلى شامل يك چيز ميشود - 

باهم!  
ما اينچنني آينده را توسعه مى بخشيم. 

كشور سوئد بايد ايمنتر شود- از طریق رفاه اجتماعى باالتر و مجازات هاى سخت تر براى جلوگيرى از جرايم. سوئد 
قدرتمندتراست زمانی که ما با هم همبستگی داشته باشیم. مدل كشوردارى سوئدى بايد توسعه يابد، نه اينكه برچیده 

شود. 

ما ميخواهيم به بازسازى مولندالى ايمن تر، قدرتمندتر و بهتر ادامه دهيم- باهم!  



شما میتوانید از این طریق ما را در رسانه های اجتماعی پیداکنید 
 Facebook: socialdemokraterna.molndal

 Instagram: smolndal1
 Twitter: smolndal1

E-post: sap.molndal@gmail.com


