أراءكم من أجل مستقبل بلدية مليرود!
كيف تريد أن تبدو بلدية مليرود بحلول سنة 2030؟ نحن نبدئ العمل األن على تقديم خطة تطوير لكامل
بلدية مليرود .تٌبين الخطة عملية تطوير بلدية مليرود والمعالم المستقبلية للبلدية والتي تشمل المجمعات
السكنية ،المنشئات التجارية والصناعية ،البنى التحتية والمعالم األخرى .تُمكن هذه الرؤيا بلدية مليرود من
وضع خطط تطوير بعيدة المدى لجعل مليرود بلدية جاذبة للسكن والعمل بها.

تم اعتماد الخطة األولية لتطوير بلدية مليرود صيف سنة  .2010تحتاج القرارات التي تم تبنيها حينها
للمراجعة ليتم اعتمادها والمصادقة عليها ليتم العمل بخطة التطوير من خاللها .سيتم جمع وجهات النظر
والمقترحات خالل فصل الخريف لتصبح نقطة االنطالق العتماد المقترحات األولية لخطة التطوير.

يتم أستالم أراءكم ومقترحاتكم لغاية  31أكتوبر.
يمكنكم من خالل هذا الرابط إرسال أراءكم ومقترحاتكم لنا مباشرة عبر موقعنا على شبكة األنترنت.
يمكنكم أيضا ترك أراءكم ومقترحاتكم داخل صناديق المقترحات الخاص بخطة التطوير والمتوفرة في مبنى
المكتبة العامة ومكتب بلدية مليرود.
الرجاء ترك أراءكم ومقترحاتكم باللغة السويدية.

ستنعقد جلسات الحوار بخصوص مقترحات خطة التطوير لغاية  31أكتوبر  .2017سيتاح خالل هذه الفترة
للمواطنين الفرصة للقاء مسئولين بلدية مليرود لطرح أراءكم ومقترحاتكم.

ألحد  24سبتمبر من الساعة  10لغاية الساعة 16
األثنين  25سبتمبر الساعة 18
الثالثاء  3أكتوبر الساعة 18
الخميس  5أكتوبر الساعة 18
الثالثاء  10أكتوبر الساعة 18
الخميس  12أكتوبر الساعة 18
السبت  21أكتوبر من الساعة  10للساعة 16

Arenaveckan, Dalslands center Håverud
Matsalen, Karolinerskolan, Dals Rostock
Bystugan. Dalskog
Kulturbruket, Mellerud
Åsebroskolan, Åsebro
Dalslands center, Håverud
ByggaBomässan, Kulturbruket, Mellerud

سيتم جمع المقترحات بعد االنتهاء من عقد جلسات الحوار وتقيمها لوضع حجر األساس للخطة األولية
للتطوير .سيتم عقد الخطط األولية السنة القادمة خالل المؤتمر الذي سينعقد من أجل إتاحة الفرصة
للمواطنين ألبداء أراءهم ومقترحاتهم مرة أخرى .سيتم خالل عرض الخطط األولية لتطوير بلدية
مليرود األخذ بعين االعتبار األراء والمقترحات الجديدة للمواطنين ليتم تنقيح الخطة واالنتهاء منها
بحلول سنة .2019

البداية خريف 2017
جلسات الحوار
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