
 

 

 
 
 
Styrk kommuneøkonomien  

 
صيصختلا فاقيإ  لجأ  نم  لمعي  فوس  رمحألا  بزحلا   

قيرطلا  ةبيرض  فاقيإ   
لزنملا    ةبيرض  ةصاخو  لداع  يبيرض  جم  انرب معد   

 
Alle trenger et sted å bo  
 
نكسم  ىلا  ةجاح  يف  عيمجلا   
ةيدلبلل  عبات  يموكح  لزنم  براقي ٤٠٠  ام  ءانبو  نيمأت  لجأ  نم  لمعي  فوس  رمحألا  بزحلا   
ناكسلا  عيمجل  ةبسانم  راعسأ  عم   
 
Et godt sikkerhetsnett for alle  
 
رثكأ  ةزجع  رود  ءانب  لجأ  نم  لمعي  فوس  رمحألا  بزحلا   
ةمداقلا  ثالثلا  تاونسلا  يف  لا ٢٥٪  دودحب  هيعامتجالا  تادعاسملا  ةدايز   
حبسملا  ىلا  لوخدلا  رعس  ليلقت   

ةيحصلا زكارملا  ىلا  لوخدلا  راعسأ  يف  هدايزلا  ضفر   
مهنكسم صخي  ام  يف  هصاخلا  تاجايتحالا  يوذل  رايخلا  كرت   

 
En trygg og kommune å vokse opp i  
 

هدوب يف  لافطألا  ومنل  ةميلس  ةئيب  لجأ  نم  لمعي  رمحألا  بزحلا   
ةيموكحلا  تاناضحلا  معد   
لبقتسملا  يف  اناجم  ةحوتفملا و  هسردملل  راعسألا  ضيفخت   
يلاعلا  ميلعتلا  معد   
ةيسردملا  تابجاولا  ءاغلإو  لافطألل  ةيناجم  تابجو   
بابشلل  عيراشم  ءانب   
ةيضايرلا  ةطشنألل  زكارم  ءانب  معد   
 
Kultur og kunst er lufta vi puster i  
 
ةنيدملا  يف  ةيفاقثلا  ةطشنألا  معد  لجأ  نم  لمعي  فوس  رمحألا  بزحلا   
 
En miljøkommune for framtida  
 
لبقتسملا  يف  ةئيبلا  ىلع  ظافحلا  لجأ  نم  لمعي  فوس  رمحألا  بزحلا   
ليتوألا  ىلا  قيرطلا  ءانبل  نويلم  دودحب ٩٠  فلكيس  يذلا  كيڤنور  لبج  يف  ليتوألا  ءانب  فيقوت   

تالفاحلا يف  بابشلا  توركو  ةلئاعلا  تورك  ريوطتو   معد   
تاجاردلل  ةصاخ  قرطو  تاجاردلا  بوكر  معد   

ءارضخ كيڤنور  ةقطنم  ىلع  ظافحلا   
 



 

 

 
Bodø for alle  
 
اهلاكشأ  لكب  ةيرصنعلا  دض  ةنيدملا و  يف  جامدنالا  لجأ  نم  لمعي  فوس  رمحألا  بزحلا   
نيئجالل  لضفأ  ةنيدم  لجأ  نم  لمعي  فوس   
ساردملا  يف  مألا  ةغللا  ميلعت  معدي  فوس   
ءوجللا    نيبلاط  ةدعاسمل  لمعي  فوس   

ةيليئارسالا  عئاضبلا  ةعطاقم  معدل  نيطسلف و   ةيضق  لجأل  ادهاج  لمعي  فوس  ارخأ  سيلو  اريخأو   
 

       
Hva har Rødt gjort i de siste 4 årene  
 
ةيعامتجالا  تادعاسملا  ىقلتت   يتلا  تالئاعلل  لافطألا  بتار  ىلع  ظافحلا   

ةيعامتجالا تادعاسملا  ىقلتت  يتلا  تالئاعلل  حبسملا  ترك   
لزنملا  ةبيرض  ضيفخت  لجأ  نم  لمعلا   
قيرطلا  ةبيرض  ديدجت  مدع  دجأ  نم  لمعلا   
كيڤنور  لبج  يف  ليتوألا  ءانب  دض  فوقولا   

ةيبوروالا ةفاقثلا  ةمصاعك  هدوب  لوخد  دض  فوقولا   
نييڤ  كراب  يف  لافطأ  ةضورل  ميدق  ءانب  مده  فقو   
ةيدلبلا  ةحلصمل  ىرخأ  عيراشمو   
 
Stem Rødt fordi fellesskap fungerer! 
 

 
 
 
 
  
 


