
اعتماد برنامج التطوير في تم 

 براندبيرغن!

  معلومات اجتماعية من بلدية هانينغيه إلى سكان براندبرغن.



قامت بلدية هانينغه بالتعاون مع سكان ونشطاء براندبيرغن بتدوين  ٣١٠٢وشتاء  ٣١٠٢بين خريف 

 برنامج التطوير.

المستقبل المأمول الذي نطمح للوصول له سويا. يشكل البرنامج أساسا لعملية التخطيط البرنامج يصف 

 والتنمية في المنطقة.

 .٣١٠٢مارس  ٣٠هنا تلخص التوجيهات التي اعتمدت في مجلس بلدية هانينغيه في 

 

 
 توجيهات للمساحات الخضراء والمياه.

o سيقوى االتصال بالطبيعة في براندبيرغن 
وريستاشيلين مع المحمية الوطنية والمحمية الطبيعية 

 وفوشال شر وسكوتان.

o  سيتم صون الصلة الضعيفة للمساحة الخضراء بين
فيدينشيلين وتيريستاشيلين. التغييرات المحتملة -هان

مخططة بطريقة تقلل التأثير على الطبيعة وأماكن 
 الترفيه وكذلك على وظيفتها كممر موزع.

o اليومي يؤخر ضخه وينظف ليقلل تأثير  ماء االستخدام
 التلوث على دريوفيكن.

 
 توجيهات لخط الحركة.

o  يعطى رصيف المشاة ومسار الدراجات الهوائية في
براندبيرغن مسارا أكثر وضوحا وتعطى األولوية 

 للمسار الرئيسي عند التجديدات.

o  زيادة السهولة واإلتاحة لطرق المشاة وراكبي
 براندبيرغن. الدراجات الهوائية في

o  لتعزيز التواصل بين براندبيرغن وبين مركز منطقة
هانينغيه سيتم تطوير روابط جديدة بين أجزاء بلدية 

 براندبيرغن وهاندن.

 
 توجيهات المرور واالتصاالت.

o  طريقا كلوكارليدين وبراندبيرغسليدن يتحوالن إلى
 شوارع مدينة.

o  حاجة سيتم بحث البنية التحتية وتطويرها على أساس
 المشاة وراكبي الدراجات لتعزيز حركة التنقل الدائمة.

o  سيتم تمديد طريق سوديربيليدن من خالل الوصلة
الخضراء الضعيفة وذلك مع مراعاة المعايير الطبيعية 

 العالية.

 
  



توجيهات الحياة اليومية.

o  يؤكد الطابع المتعدد الثقافات لبراندبيرغن ويعزز في
التنمية المستقبلية.

o .يسعى إلى الصحة العامة الجيدة

o  األمان والوفرة يعززان من خالل المجهود المنسق
ومن خالل تطوير البيئة المادية.

o  الزيادة في توفير أماكن اللقاء وأنشطة أوقات
الفراغ.

o  تستمر مدرسة براندبيرغن في تطورها لتصبح الخيار
األكيد لعائالت براندبيرغن. 

o  براندبيرغن تتطور وتوفر المنطقة التجارية في
األراضي للشركات و المؤسسات الجديدة لتوجد 

فرص عمل جديدة.

توجيهات لمركز براندبيرغن

o  كقلب منطقة براندبيرغن تتطور منطقة المركز
لتشكل منطقة معيشة مشتركة لسكان براندبيرغن. 

o  تنمية نقطة تبديل للباصات تكون أكثر جاذبية
مركز براندبيرغن. وسهولة وفعالية عند محطة 

توجيهات تنمية البناء

o في حاالت اإلكتظاظ تستكمل المساكن الناقصة

o  سيستمر المحافظة على شكل المساكن الجديدة
متنوعا لتحقيق التوازن. 

o  األولوية في عملية البناء لألماكن المحدده ضمن
منطقة التنمية.

o  دار الرعاية الطبية الجديد في مركز
الدراسة. براندبيرغن هو قيد



األهداف العامة

توضح الخارطة المناطق التي يرجى إعطاؤها األولوية في عملية 
 التوجيهات.التنمية المستقبلية انطالقا من 

األهداف العامة هي تحسين صلة الوصل بين براندبيرغن وهاندن 
وتوفير المناطق الخضراء، وزيادة الرضى والرفاهية وتحويل 

 طرق المرور إلى شوارع مدينة وتجديد مركز براندبيرغن.

يال ديموكراترنا( وميكو آنا راغنار)الرئيسة(، باربرو نوردغرين )حزب السوس مع طيب التحيات، من معدي براندبيرغن

سفينسون )حزب السوسيال ديموكراترنا( وبريت ليندبيرغ )حزب السنتر( وتوفيه اوفسيانيكوف )حزب الفينستر، اليسار( 

 وميكاييل فريديبيك )حزب الموديرات( وماتس والين وماري فيل

منطقة التنمية

اقتراح بمدخل للترحيب

اقتراح تمديد الطريق للسيارات والمارة 
 وحركة الدراجات

حدود البرنامج




