
          

Wybory lokalne jesienią 2011 to być 
albo nie być dla Bergen. Wierzymy, że 
wyborcy rozumieją powagę sytuacji 
w naszym mieście i zechcą poprzeć 
alternatywę, która stawia sobie za 
cel bezkompromisową  walkę z 
zagrażającym zdrowiu zanieczysz-
czonym powietrzem. 

Wybory lokalne i demokracja:
Te wybory dotyczą naszego miasta i 
województwa i kwestii w jakim stopniu 
politycy lokalni zasługują na nasze 
ponowne zaufanie. To nie wybory par-
lamentarne, a więc głosuj tak, abyśmy 
uzyskali sprawnie działająca demokrację 

na szczeblu lokalnym! 
W Bergen rada Miejska skladająca się 
z Høyre –FrP – KrF będzie pociagnięta 
do odpowiedzialności w tych wyborach. 
Jeśli wyborcy są niezadowoleni z rozwoju 
naszego miasta, to należy radę miejska 
wymienić.

Byluftlisten oznacza  nowoczesny, 
odpo-wiedzialny i zrównoważony rozwój 
miasta, który pozwoli na rozrost. Chcemy 
zapewnić mieszkańcom  Bergen czyste 
powietrze i dostęp do centrum. Praniemy 
poprawy  zdrowia i lepszego miasta. To 
będzie z korzyścią i dla osób prywatnych 
i dla biznesu.

GŁOSUJ W WYBORACH 
LOKALNYCH! 

Przeczytaj nasz program na  www.byluftlisten.org 
Bądź z nami na Twitter i Facebook.

Obcokrajowcy, którzy mają ukończone 18 
lat mogą głosować w Norwegii w wyborach 
lokalnych jeśli:
• byli zarejestrowani w Norweskim Rejestrze 
Ludności w ciągu ostatnich trzech lat lub
• są obywatelami innego państwa nordyckiego 
i jednocześnie są zarejestrowani w Norwes-
kim Rejestrze Mieszkańców najpóźniej od 30 
czerwca 2011
Aby głosować w wyborach lokalnych 
nazwisko musi być umieszczone w spisie 
wyborców. Any sprawdzić sie na liście 

wyborców należy zgłosić się do ratusza (Råd-
huset) lub zadzwonić do Ratusza pod numer 
55 56 64 00. 
Można też zadzwonic bezpośrednio do By-
luftslisten nr tlf. 483 67 960.
Wybory odbędą się 12 września 2011 a od 1 
lipca można oddać głos w razie nieobecności 
w dniu wyborów. 

Wpisanie na listę wyborczą jest automatyczne 
w wypadku spełnienia powyższych 
warunków. 

Czy mogę głosować w wyborach lokalnych?
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NIGDY WIĘCEJ „TRUJĄCEJ CZAPY” NAD MIASTEM

Byluftlisten to stowarzyszenie ponadpartyjne. Przystępujemy do 
wyborów lokalnych w Bergen i Hordaland fylke w 2011 r, aby na-
reszcie, ostatecznie i na zawsze poprawi jako powietrza w Bergen. 



Endre Meyer Tvinnereim
1szy Kandydat w wyborach 
do Rady Miejskiej i 1szy do 
Fylkestinget

Frøy Gudbrandsen
1szy kandydat w wyborach 
do Fylkestinget

Marte Jürgensen
2gi kandydat w wyborach 
do  Rady Miejskiej

Dobre powietrze to najważniejsza 
sprawa w tych wyborach. 
Byluftlisten wie co należy zrobić i 
zamierzamy to wprowadzić w 
życie.       

Zagrożenie dla zdrowia
Powietrze w całej dolinie Bergen jest 
niezwykle  skażone w okresach kiedy 
„trująca czapa” nad miastem zamyka 
dopływ świeżego powietrza, a w niektórych 
dzielnicach w ciągu całego roku.  Z tego 
powodu około 10% mieszkańców nie 
może opuszczać domów i lekarze radzą, 
aby nie osiedlali się w centrum Bergen. 
Poszkodowani są wszyscy, ale najbardziej 
dzieci i osoby starsze.

Bergen jest szczególnie narażone
Cyrkulacja powietrza w Bergen w okresie 
zimowym jest okresowo bardzo słaba, co 
spowodowane jest położeniem miasta 
w dolinie, daleko na Północy. Dlatego 
też Bergen nie może sobie pozwolić na 
tyle zanieczyszczenia powietrza co inne 
miasta. Niefortunne decyzje polityczne 
podejmowane w ciągu wielu lat również 
przyczyniły się do obecnej sytuacji.

Stop dla nieodpowiedzialnej polityki 
Politycy lokalni zawiedli mieszkańców 
Bergen i wielokrotnie łamali tak norweskie 
jak i międzynarodowe przepisy prawne 
odnośnie dopuszczalnego stopnia 
zanieczyszczenia. Obecna poli-
tyka czyni sytuację jeszcze gorszą a 
przez to zwiększa groźbę dla zdrowia 
mieszkańców.

Wyzwanie
Musimy zmniejszyć ilość tlenków azotu 
oraz cząstek stałych (np. sadza). Tlenki 
azotu pochodzą ze spalania produktów 
naftowych jak diesel, benzyna czy para-
fina. Cząstki stałe pochodzą zwlaszcza ze 
spalania oleju napędowego i drewna, a 
także z asfaltu na drogach w skutek użycia 
opon z kolcami.   

Rozwiązania muszą być całościowe a 
nie cząstkowe
Nie ma tu łatwych rozwiązań, ale 
jednocześnie nie możemy sobie pozwolić 
na dalsze czekanie. Trzeba wielu różnych 
rozwiązań na raz. Dlatego potrzebujemy 
dziś  w Radzie Miejskiej członków, którzy 
nie będą się bali  patrzeć z niecierpliwością 
na problemy czystego powietrza.

DLACZEGO BYLUFTLISTEN?
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N • Przewidywalne, inteligentne i efektywne przygotowanie 
do sytuacji kryzysowych według zasady: zmierz, za-
melduj i wprowadź w życie.

• Stacje pomiarów zanieczyszczeń we wszystkich dzielni-
cach miasta.

• Bybane wyznacza miasto - należy ją szybko 
rozbudować dla zdrowia mieszkańców.

• Twoje mniejsze zanieczyszczenie powinno oznaczać 
niższą opłatę za wjazd do miasta (bompenger).

• Autobus i bybane muszą wygrywać w Bergen z samo-
chodem.Chcemy też rozbudowy sieci bezpiecznych 
dróg rowerowych.

• Nowy port musi zostać ulokowany poza obszarem 
narażonym na „trująca czapę”. Statków o wysokim  
poziomie zanieczyszczenia nie należy wpuszczać 
do wewnętrznego portu, czystsze statki powinny 
otrzymywać rabat w opłatach portowych.

• Nowy system pożyczek komunalnych biorący pod 
uwagę czyste metody ogrzewania i dodatkowej izolacji.

• Parkingi należy przenieść poza teren pod „trującą 
czapą” - transport do centrum autobusami ekspre-
sowymi.

• Ciężki transport musi być skierowany poza dolinę Ber-
gen.

• Dzieci i młodzież muszą mieć możliwość uczęszczania 
do szkoły lokalnej, otoczonej atrakcyjnymi osiedlami 
mieszkalnymi.
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