
• Uczynic przedszkola bezpłatne 
etapami i we współpracy z 
państwem.

• Oferować miejsca w 
przedszkolu po urlopie 
macierzyńskim.

• Darmowe szkolne posiłki.

• Poprawić szkolną opiekę 
zdrowotną oraz wzmocnić 
usługi psychiatryczne i 
psychologiczne dla dzieci.

• Stać z Fjölbrautaskóli 
Suðurlands i zakładać parki 
studenckie we współpracy 
z państwem i gminami na 
południu. (Suðurland)

Sprawy gospodarcze i biznesowe

Lewica zielona chce:

• Żeby Árborg był liderem w 
zwiększaniu liczby miejsc pracy 
bez lokalizacji.

• Przyczynić się do rozwoju 
terenów zielonych, które 
przyciogają i promują turystykę.

• Przejrzyeć źródła dochodów 
gminy, okazać troskę i rozwagę 
w finansach miasta.

• Wzmocnić braże turystyczną 
w Arborgu, wyrózniając 
szczególne cechy i kulturę tego 
obszaru.

• Podkreślić, że rolnictwo 
jest jedną z cech 
charakterystycznych gminy.

Edukacja i kultura

Lewica-zielona chce:

Hvetja þarf til þess að allar 
greinar landbúnaðar sitji við sama 
borð gagnvart bjargráðum vegna 
tímabundinna áfalla.

Najważniejsze postulaty wyborcze



• Wspierać dobrą współpracę 
z Háskólafélag Suðurlands w 
celu ułatwienia mieszkańcom 
gminy dostępu do studiów 
uniwersyteckich.

Kwestie dobrostanu

Lewica zielona chce:

• Przyjrzeć się całościowo 
wszystkim usługom socjalnym 
i opieką społeczną oraz 
zapewnić integrację różnych 
systemów.

• Zapewnić dostępu i udziału 
osób niepełnosprawnych 
w gminie, m.in. poprzez 
zwiększenie liczby zasobów 
mieszkaniowych i możliwości 
edukacyjnych.

• Zwiększyć liczbe umów 
o pomoc osobistą dla 
użytkownika, NPA.

• Połączyć dochód i zwiększyć 
dotacje do zajęć rekreacyjnych 
dla dzieci od urodzenia do 
osiemnastego roku życia.

• Wzmocnienie usługi  
psychiatrycznej oraz 
zwiększenie konsultacji i 
współpracy pomiędzy służbą 
zdrowia a gminą.

Sporty i wolny czas

Lewica-zielona chce:

• Kontynułować ulepszanie 
obiektów sportowych miasta 
i tworzenie warunków dla 
różnorodnej i kwitnącej 
aktywności sportowej zajęć 
rekreacyjnej.

• Zorganizować regularne 
dojazdy autobusem na 
zajęcia rekreacyjne na terenie 
całej gminy i bezpłatne dla 
użytkowników.

• Poprawić wyposażenia basenu 
w Stokkseyri.

• Zapewnienić dostęp 
osobom niepełnosprawnym 
do obiektów Árborg oraz 
ulepszenia obiektów i 
dostępu do miejskich terenów 
rekreacyjnych na świeżym 
powietrzu.



• Że instalacja oczyszczalni 
ścieków w Selfoss będzie miała 
absolutny priorytet i że celem 
będzie znalezienie najlepszego 
możliwego rozwiązania dla 
przyrody i ludzkiego życia.

• Obszary znajdujące się na liście 
rejestru pomników przyrody 
wymagają ochrony.

• System recyklingu śmieci 
można byłoby wzmocnić w 
bardziej ukierunkowany sposób.

• Aby Árborg ustalił plan działania 
na czas w celu osiągnięcia 
neutralności węglowej do roku 
2040.

• Aby osoby pracujące z dziećmi i 
młodzieżą posiadały niezbędną 
i profesjonalną wiedzę.

Mieszkania, planowanie i 
transport 

Lewica zielona chce:

• Przedstawiać jasną wizję 
przyszłości i planowania. 
Rozwój infrastruktury jest 
zawsze o krok przed wzrostem 
mieszkańców.

• Że koszt mieszkania dla 
mieszkańców nigdy nie 
przekroczy 33% dochodu 
rozporządzalnego.

• Zapewnić magazynowania i 
rozpowszechniania przyjaznych 
środowisku źródeł energii na 
terenie gminy.

• Świętować nowy Ölfusármost 
(Ölfusárbrú), który zmniejszy 
ruch samochodowy w Selfoss.

• Ulepszyć transport publiczny 
na terenie gminy i do pobliskich 
miejscowości.

Ochrona przyrody i środowisko

Lewica-zielona chce: 

• Aby gmina ustalała 
kompleksową politykę jako 
całość  w sprawach środowiska 
i ochrony przyrody.



Prawa człowieka, równość i 
demokracja

Lewica zielona chce: 

• RWzględy równości przeważają 
we wszystkich procesach 
decyzyjnych w Árborg.

• Zwalczać przemoc bez względu 
na płeć i zapobiegać.

• Aby zapewnić aktywną 
rozmowę z organizacjami 
pozarządowymi i 
reprezentować innych ludzi.

• Aby całe ustalanie 
wynagrodzeń w imieniu 
gminy opiera się na podstawie 
jednolitej ocenie wartości 
pracy.

•  Że Árborg przyjmie imigrantów 
i uchodźców oraz zapewni 
odpowiednie usługi.  

Przeczytaj deklarację programu: 
x22.vg.is/pl


