ساندنيس اف ان بى ستكون خطوة الناس في السياسة.
نحن نريد شروط منح منصفة حسب الدخل .نحن نريد تصويت الناس في
جميع القرارات المهمة.
من اجل الشعب النرويجي ،ال للتكبر ،اسمعوا اراء الناس!

الفكرة العامة:
ساندنيس اف ان بى ضد الرسومات و الضرائب الحدودية على السيارات بأي
شكل ،سواء السباب بيئية او بواسطة نضام تحديد الموقع.
نحن ضد ضريبة الممتلكات.
نحن نود ان نسمع اراء الناس و نتيح للناس فرصة اكبر للتدخل بالقرارات.

اف ان بى تريد:
مواصالت.
وقف بناء طريق الباص الجديد في مكانه ،النه ال نريد ان يكون هذا على
حساب زيادة رسوم السيارات .الحكومة يجب ان تتكفل بدفع تكاليف الطرق
العامة

الصحة-االحترام ،الحب و الرعاية:
بلدية ساندنيس ستكون احسن راعي عمل .المرضى ،المستخدمين ،اولياء
االمور و الموضفين سيكونون على رأس القائمة .دعم اكبر حقيقي العادة
التأهيل .االطفال في دائرة حماية االطفال يجب ان يوفر لهم رعاية امنة و
جيدة.

االبتكار:
نريد جذب المؤسسين لتأسيس أنفسهم في مدينتنا.
نريد عودة الساحة في ساندنس .نريد وقوف سيارات السكن مرة اخرة بالقرب
من وسط المدينة.

المدرسة:
الحضانات سوف تساهم في صحة جيدة ورفاهية ومواقف جيدة لألطفال
والموظفين .جنبا إلى جنب مع اآلباء واألمهات سنقوم بإعداد الطفل ليصبح
مشاركا نشطا في المجتمع .نريد مدرسة آمنة وشاملة للجميع .اف ان بي لديه
عدم التسامح المطلق مع المضايقة .يجب أن يكون لدينا طرق مدرسة آمنة
ومأمونة.

التنوع واالندماج:
إذا تمكنت بلدية ساندنس من القيام بذلك بطريقة مسؤولة وجيدة  ،فسنتابع
استقبال الالجئين .سوف نحدد المتطلبات والتوقعات التي يساهم بها االجئين
في تطوير المجتمع .نريد نشاط للمساعدة المالية .ساندنيس اف ان بي مع تعدد
الثقافات.

التنمية الحضرية والصناعة والبناء:
نريد أن تكون المدينة فخر المواطنين .هنا يجب أن يشعر الجميع بالراحة
ويجب تطوير المدينة لتناسب كل من يعيش فيها .طريق الباص سيقسم مدينتنا
الى قسمين  ،وال نريد ذلك .اف ان بي ساندنس تريد الحفاظ على األحياء
وتطوير المزيد من النشاطات لكي ال ينجبر السكان على الذهاب إلى وسط
المدينة.

الثقافة والرياضة:
يجب أن تكون األنشطة الرياضية والثقافية متاحة للجميع  ،صغارا وكبارا.
يجب أال يمنع العمر و قابلية الحركة المشاركة .تسهيل التنمية الرياضية
والمشاركة في الموسيقى  ،الفرقات الموسيقية  ،المسرح وغيرها من األنشطة
امور اخرة:
نحن ال نوافق على اتفاق أيسر.
نريد ان نتعاون على التخلص من الحلزونات البنية.
اف ان بي تريد وضع سياسة كحول أكثر ليبرالية ومسؤولة.
نحن ال نريد طواحين الهواء في الطبيعة النرويجية
نريد ان تكون ساندنيس مكافحة للبالستيك و تراكم القمامة.

