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پێشکەوتن دایە



ناوچەگەیل پەیوەندیدار 

وننا، نۆنتونا، سێڤیا و ڤیالن هەروەها گرووپێک لە گوند و ناوچە بە  یس�ب ناوچە پالنبۆدانراوەکە ئەمانە لەخۆئەگرێت، ب��ێ
ڤیلالی سەربەخۆوە. بیناسازییەکە ڕاستەوخۆ کاریگەر�ی هەیە لەسەر بەشێیک سنووردارکراوی ئەو ژینگانە کە ئەمڕۆ لەوێدان 

م وەک گوترا، ئەمە پرۆسەیەیک درێژخایەنە و هیچ گۆڕانکارییەیک گەورە و ڕاستەوخۆ ڕوونادات. بە�ڵ

م بە ڕادەیەیک دیاریکراویش  خانووبەرە نوێ کە لەسەر زەوی بینانەکراو ئەکرێت، بەرلەهەرشتێک ژینگەی دارستان بە�ڵ
ێن. زەوی کشتوکا�ڵ و لەسەر ئەو زەویانەی ئەمڕۆ بەکارناهێ�ن

نوێ بەرەوڕووی کۆن ئەبێتەوە

 . ن ێن بە هاتووچۆی گشتیییەوە بە توانس�ت بەه��ێ خانووبەرە نوێ کە بە ژمارەیەک گەڕەک سازئەکرێت کە پێکەوە ئەبەس�ت
وننا، بە چەند جادەیەکەوە کە تانها  یس�ب ێنەوە بە باشووری سێڤیا و ب��ێ لەو جێییانەی کە بکرێت، گەڕەکە نوێکان ئەشبەس�ت
بۆ پیادەڕۆ – و هاتووچۆی بایسکلە. لە پەیوەستبوون بەو خانووبەرانەی کە هەیە، خانووبەرە نوێکان گونجاندنیان هەم لە 

پێوەر و هەم لە تایبەتمەندییدا بۆ ئەکرێت.

پێشنیار ئەکرێت کە لە دەوروبەری وێستگەی هێ�ڵ ئاسنینە نوێکە و بەشێک لە ڕیگای 255 خزمەتگوزار�ی و دوکان هەبێت 
بۆ ئەوەی گەڕەکەکان بە ڕێگاخۆشکردن، بەکەڵکهاتوو�ی و شوێ�ن چاوپێکەوت�ن زیندوو پڕکرێتەوە. پالندانراوە کە شوێنگەیل 

، چاودێری ددان و خزمەتگوزاری تر لە نزیک وێستگەکا�ن  تایەبە�ت بۆ ژیان لە جۆری جیاواز، بنکەگەیل تەندروس�ت
ێن. هاتووچۆی گش�ت داب�ن

بەدرێژ�ی هەموو گوزەرە پڕهاتوچۆکە و بەشێک لە ڕێگای 255، پێشنیار ئەکرێت کە خزمەتگوزار�ی و دوکان گەڕەکەکا�ن 
شار پڕکاتەوە بە شوێ�ن چاوپێکەوت�ن زیندوو، ڕێگاخۆشکەر و بەکەڵک. وا پالن دانراوە کە لە نزییک وێستگەکا�ن هاتوچۆی 

، چاودێری ددان و خزمەتگوزار�ی تر دروست بکرێت. گش�ت  بەتایەبەت خانووی جۆراوجۆر، بنکەی تەندروس�ت

ە کەسانێک کۆدەبنەوە کە ژیانێیک باش، لەپلەوپایەدا  کەسانێیک بە ئەژماردتر شوێ�ن بێهاوتای ئوپساالیان بۆ دەرکەوتووە و ل��ێ
انەکە، ترپەی د�ڵ شاری گەورە و نزیک بە رسووشتیان ئەوێت. هەروەها ئوپساال یەکێکە لە  ن سەرکەوتن، کات بۆ خ��ێ

� لە هەوڵدانێکا بۆ شارگەل و گەڕەکگەیل خۆڕاگر. ێ�ت ئەدا�ت ناوچەکا�ن کە حکومەت پێش�ت

�ت باشوور بەشێکە لەو هەوڵدانە و دوو هێ�ڵ ئاسنی�ن نوێ لە نێوان ئوپساال و  پێشکەوتنەکەی گەڕەکگەیل ڕۆژهە�ڵ
وننا، گوزەری پڕهاتووچۆی بەکۆمەڵ و گەڕەکگەیل تری شار پالندانا�ن بۆ  یس�ب ی قیتار لە ب��ێ

ستۆکهۆڵم، وێستگەیەیک نو��
� و بە بەرپرسیار�ی تەواوەوە ئەنجام  ئەکرێت. هەڵبەتە ئەمە پرۆسەیەیک درێژخایەنە. پێشکەوتنەکە ئەبێت کا�ت خۆی بدرێ�ت

م هەر لەئێستاوە پالن بۆ چۆنێ�ت پێشکەوتن هەیە تا سا�ڵ 2050 . بدرێت. بە�ڵ

�ت باشوور تا سا�ڵ 2050 پال�ن گەڕەکگەیل ڕۆژهە�ڵ

�ت باشووری ئوپساال ئەنێت پێشکەوت�ن تێدا بکرێت و شارەوا�ن ئوپساال، ناوبراو بە »تێداقووڵبوونەوەی  گەڕەکگەیل ڕۆژها�ڵ
پوختەی پالن«  بۆ ناوچەکە. شارەوا�ن لەوێدا ئاماژە بە ئاراستەڕێ و دید�ی ئاییندە�ی بۆ پالنەکە و پێکەوەهەڵسەنگاندن 

لە نێوان ئارەزووە گشتییە جیاوازەکان ئەکرێت. خا�ڵ دەستپێک، پوختەی پال�ن ئوپساالیە کە لە 2016 دا ئاماژەی بە 
�ت باشوور کرد وەک ناوچەیەیک گرنگ بۆ پێشکەوتن لە ئوپساال. گەڕەگەیل ڕۆژهە�ڵ

لە »پالندانا�ن وردەکارییدا« کە دواتر ئەکرێت، لێکۆڵینەوە و دیاری کردن ئەکرێت بۆ چۆنێ�ت بەکارهێنا�ن زەوی بە 
ن هەنگاوە لە پرۆسەی پالندانان – و بەرفراوانکردن بۆ  سەرن�ب زیاترەوە. واتە تێداقووڵبوونەوەی پوختەی پالنەکە یەکەم�ێ

پێشخست�ن ژینگەیەیک خۆڕاگر و ڕاکێشەر.
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Vreten

Bergsbrunna

Vilan

Nåntuna
Uppsävja

Länk mot 
Uppsala C

Länk mot 
Ultuna

UPPSALA KOMMUN

KNIVSTA KOMMUN

Nåntuna 
backe

Pustnäs- 
Lugnet

Sävja

Berga

Söderby
E4

Fy
ris

ån

Sävjaån

Norra Lunsens 
naturreservat

Årike Fyris 
naturreservat

Länk mot 
Knivsta0

Skala 1:25 000
0,5 1 2

km

Kommungräns

Plangräns

Huvudsakligen kontor, hotell och handel

Huvudsakligen flerbostadshus.        
Lokaler i bottenvåningar för offentlig och kommersiell service

Huvudsakligen flerbostadshus och markbostäder i     
flerbostadshus och offentlig service

Huvudsakligen småhus och offentlig service 

Stadsbygd 

Stadens omland/ Uppsalaslätten 

Huvudsakligen sport  och fritid

Försiktig komplettering av bostadsbebyggelse

Stadsdelspark/ odlingspark

Större kvarterspark

Grönområde

Å-stråk 

Yta för hantering av dagvatten

Hantering av vatten

Teknisk anläggning (inbyggd)

Järnvägsområde inkusive huvudgata motorfordon      
och huvudgata kapacitetsstark kollektivtrafik     
(inklusive skyddsområde). Befintlig bebyggelse undantagen 

Järnvägsområde (inklusive skyddsområde). 

Reservat för trafikförbindelse     

Utredningskorridor för infartsväg från föreslagen ny     
trafikplats på E4 i Knivsta (studeras i ÅVS) 

Utredningsområde inför Natura 2000-prövning

Utredningsområde Nysala

Utredningsområde verksamhetsområde

Utredningsområde kommunal ridanläggning

Kraftledning

Grönt rörelsestråk 

Huvudgata kapacitetsstark kollektivtrafik

Huvudgata cykelfordon

Bro 

Marknära brokonstruktion

Undergång gång och cykel

Vägförbindelse under järnväg

Järnvägsstation

Huvudhållplats kapacitetsstark kollektivtrafik

Entré mot naturreservat med anslutning       
till befintliga leder

H

� 

Plankarta
Mark- och vattenanvändning 
Sydöstra stadsdelarna

لەوانەدا کە لە پێشنیار�ی پالنەکەدایە خانووبەرەی ناوشارە، 
پوختەی ژێرخان، و رسووشت-، کێڵگە و زەوی لەوەڕە. 

پالنەکە پێشنیارێک بۆ بەکارهێنا�ن زەوی لە گەڕەکەکا�ن 
�ت باشوور و چۆنێ�ت پلەپلەی پێشخست�ن ناوچەکە تا  ڕۆژهە�ڵ

سا�ڵ 2050.

وننا،  یس�ب ناوچەی پالندانانەکە، گەڕەکەکا�ن کە ئێستا هەن ب��ێ
نۆنتونا، سێڤیا و ڤیالن، هەروەها گرووپێک گوند و ناوچە بە 

ڤیلالی سەربەخۆ لەخۆئەگرێت.

نەخشەی پالن
بەکارهێنا�ن ئاو- و زەوی لە گەڕەکەکا�ن 

�ت باشوو
ڵ

شار لە ڕۆژهە�
سنووری شارەوا�ن

سنووری پالنەکە 

 نووسینگە، هۆتێل و بازرگان�ێ
گ

بە�ش گرنیک

. ساڵۆ�ن بچووک لە نهۆیم ئەرد�ی بۆ  خانووی فرەما�ڵ
گ

بە�ش گرنیک
خزمەتگوزار�ی کەر�ت گش�ت و خزمەتگوزار�ی بازرگانییانە

 خانووی فرەما�ڵ و خانووی ئەردی لە خانووی فرەما�ڵ
گ

بە�ش گرنیک
و خزمەتگوزار�ی گشت�ێ

 خانووی بچووک و خزمەتگوزار�ی گشت�ێ
گ

بە�ش گرنیک

ئاوەدان�ێ شار

زەوی دەوری شار/ دەشتا�ی ئوپساال
 وەرزش و کا�ت دەستبەتا�ڵ

گ
بە�ش گرنیک

تەواوکرد�ن لەسەرەخۆی خانووبەرەی ژیانکردن

پاریک گەڕەک/ پاریک چاندن

پاریک گەورەتر لە دەستەخانوودا

ناوجەی سەوز

گوزەری پڕ ترافیک – ڕووبارەکە

پانتا�ی بۆ مامەڵە لەگەڵکرد�ن ئاوی ڕۆژ

مامەڵە لەگەڵ کرد�ن ئاو

دامەزراوەی تەکنییک )تێدادرەستکراو(

ی ماتۆڕداری هاتوچۆ ن بە شەقایم سەرەکییەوە ئام��ێ ناوچەی هێ�ڵ ئاسن�ێ
ن بۆ ترافییک بەکۆمەڵ و شەقایم سەرەیک بەتوانای بەه��ێ

)تێکڕا بە ناوچەی پارێزراوەوە(.ڕیزپەڕ لەو خانووبەرەیەی کە ئێستا هەیە

ن )تێکڕا بە ناوچەی پارێزراوەوە(. ناوچەی  هێ�ڵ ئاسنی�ێ

بۆ پەیوەند�ی ترافیک وەالنراوە

ی ترافیک
ڕاڕەوی لێکۆڵینەوەلەسەر بۆ ڕێگای چوونەناوەوە لە شوێ�ن پێشنیارکراو بۆ شوێ�ن نو��

لە E4 لە کنیڤستا )لەژێر هەڵسەنگاندنایە بۆ وێستگای سوودلێوەرگرتنەوە( 

ناوچەی لێکۆڵینەوەلەسەر بەرامبەر هەڵسەنگاند�ن ناتورا – 2000 

Nysala ناوچەی لێکۆڵینەوەلەسەر

ناوچەی لێکۆڵینەوەلەسەر ناوچەی کاروبار
ناوچەی لێکۆڵینەوەلەسەر دامەزراوەی سوار�ی سەربەشاراەوا�ن

هێ�ڵ وزە

نەوە گوزەری سەوز بۆ جو�ڵ

ن بۆ ترافییک بەکۆمەڵ شەقایم سەرەیک بەتوانای بەه��ێ

ی هاتوچۆ بە بایسکل شەقایم سەرەیک  ئام��ێ

پرد

شێوەدانا�ن پرد نزیک بە زەوی

ڕاگوزەری بن جادە باریکەڕێ و بایسکل
ن پەیوەند�ی ڕێگا ژێر هێ�ڵ ئاسن�ێ

ن وێستگەی هێ�ڵ ئاسن�ێ
ن وێستگەی سەرەیک هاتوچۆی گش�ت بە توانای بەه��ێ

دەروازە بۆ رسووش�ت پارێزراو بە بەستنەوە
بۆ خەتە گشتییەکا�ن کە هەن



دروستکار�ی نوێ بۆ بەکارهێنا�ن ئاوی باران و سیستەیم تەکنییک دابینکردن

هەموو شەقامەکان سەوزن و لە شەقامەکاندا ئاوی ڕۆژانە لە فلتەر ئەدرێت و پاکژئەکرێت. کاریگەر�ی لە ساما�ن ئابوورییدا 
و ئامانجەکەی ئاووهەوای ئەرێ�ن شار لە ڕێگەی تەکنییک دروستکار�ی نوێ دابینکردن دەستپێگەیی�ن بۆ ئەکرێت، کە تێئدا 
چارەکار�ی تەکنیک�ێ نوێ  بۆ بەرهەمهێنا�ن وزە، ئەمبارکرد�ن وزە ، جیاکردنەوەی خۆڵوخاشاک و ماـەڵەکردن لەگەڵ زێراب 

لە تەوەری بازنەکەدایە.

ئەمە لەڕێگای ئەو فرەناوەندە هاوبەشانەوەیە کە تێیدا شوێ�ن پارککردن، جیاکردنەوەی خۆڵوخاشاک و ڕیزێک لە خزمە�ت 
هاوبەش خڕئەکرێتەوە.

ێت وەک شانەگەیل ڕۆژ لەسەر سەربانەکان و دیوارەکان.  هەروەها بەرهەمهێنا�ن وزەی ناوچەییش لە ژینگەدا ئەبی�ن

خانووبەرە نوێکان

ژینگە نوێکەی شار مۆریک ئاشکرای گەڕەکەماڵ، شەقایم ناوشار بە سەوزاییەوە، گۆڕەپان و پاریک پێوەیە.

ێت، بە ڕادەیەیک با�ڵ وەک خۆی ئەهێڵرێتەوە. ڕیزپەڕ لەمە،  ئەو زەویانەی کە لە ئەمڕۆدا بۆ چاندن و لەوەڕ بەکارئەهێ�ن
 . ن زونێکە بە گەڕەکەماڵ بە درێژا�ی هێ�ڵ ئاسنی�ێ

. بەدرێژ�ی بولڤار- ەکە )شەقایم درێژ و پان(ی هاتووچۆ،  ن �ی الی وێستگە نوێ کە بەرزتریی�ن ڕ خانووبەرەکان لە خا�ڵ یەک�ب
 . ن خانووبەرەی تا هەشت نهۆیم  هەڵسەنگاند�ن بۆ ئەکرێت. لە گەڕەکەماڵەکا�ن تردا لەنێوان دوو تا پێنج نهۆم�ێ

گەرەکەماڵەکان لە باڵەخانەی خانووبەرەی فرە و خانووی بچووک و خانووی ئەردییە. مەبەست لە خانووی بچووک 
ەخانوو و ڕیزخانووی شانبەشان.  خانووی بچوویک سەربەخۆیە، جووتەخانوو، زنج�ێ

ن ئەبێت کواڵی�ت بەرزی لە نەخشەی بیناکارییدا هەبێت و لەسەر زەوی  خانووبەرەی خوێندنگا – و باخچەی مندا�ڵ
خوێندنگاکە دروستکرابێت.

شەقامگەیل سەوز

هەموو شەقامەکان نزیکەی هەمان دەستکراوەییان لە پانیدا هەیە. ڕیزپەڕ لەمە کەڵەکبوو�ن هاتووچۆی گشتییە لەگەڵ 
ڕیگای ٢٥٥ کە زیاتر وەک بولڤار ئەبێت بۆئەوەی شوێ�ن سەوزا�ی و هاتووچۆی گش�ت بکاتەوە.

م خا�ڵ هاوبە�ش هەموویان سەوزاییە  هاتوچۆی ناوشەقامەکان جیاوازە، وابەستە بەوەی کەوتونەتە کوێ، بە�ڵ
�ن تەنگەبەری باریکیش ئەکرێت. بەرفراوانەکەیە. لەڕێگای گەڕەکەماڵە گەورەتریینەکاندا پێشنیاری کۆ�ڵ

� لەکا�ت فۆرمدانا�ن شەقامەکان. بۆ ئەو شەقامانەی ڕێژەی  ێ�ت ئەدرێ�ت یەت�ێ پێش�ت سەرن�ب گەورە بۆ دەرفە�ت چاالیک کۆمە�ڵ
ن ئەکرێت و بە سەوزا�ی ئەوەندەی تر زیاتر، شوێ�ن گەمە، پێکەوەبوون و  ی�ێ هاتوچۆیان نزمە ئەوا پانتا�ی هاتوچۆ کەم�ت

دەرفە�ت چاندن قەرەبووئەکرێتەوە.

ژینگە نوێکەی شار
مۆریک گەڕەکەمال،
شەقامگەیل شار بە
، گۆڕەپان ا�ی سەوسن

و پارگگەیل هەیە.



 وێنە  1

شەقامەکا�ن ژینگە نوێکەی شار ئەبێت سەوزبچنەوە و ڕیگا بدات بە گواستنەوە و تێدابوون. ئەم وێنەیە نموونەیەک نیشان ئەدات 
ێت بۆ ئەو خانووانەی لە پەنای دان. لەم دۆخەدا پیاو ئەبینێت  بەوەی کە بەشێک لە بواری شەقامەکە بۆ باخچە بەکارئەهێ�ن

کە الی ڕاس�ت وێنەکە جۆرەهای خانووی بچکۆلەی لێیە کە پێکەوەدروستکراون بۆ هاوشێوەبوون بە ڕیزەماڵ و الی چەپ پیاو 
ئەبینێت کە چۆن ماڵەکا�ن نهۆیم ئەردی شوێ�ن دانیشت�ن دەرەوەی خۆیان هەیە بەدرێژ�ی شەقامەکە ناوبراو بە ما�ڵ سەر زەوی 

ێت کە باخچەیەیک بچکۆلەی هاوبەشیان  بەرەو شەقامەکە هەیە.  ا�ن ئەبی�ن ن و تۆزێ لەوالتر بەدرێژ�ی شەقامەکە خانووی فرەخ��ێ
ی سەوز کە قەدبڕی ئەکات. ش لەناو پاشینەکە لە وێنەکەدا پیاو سەوزا�ی ئەبینێت لە پارچەیەیک نووکت�ێ

 وێنەی  2

 . لەم وێنەیەدا نموونەیەک ڕوون ئەکرێتەوە بە چۆنێ�ت بوو�ن گۆڕەپانێک بە درێژ�ی بولڤاری هاتوچۆی گش�ت و چۆنێ�ت سازکرد�ن
کراوەتەوە کە ژینگە زیاتر لە یه شاری گەورە بچێت، بە ژیا�ن شار لە سەر  ەدا وا ب�ێ ە لەچاو ژینگەی شاردا بەرزترن. ل��ێ خانوەکا�ن ئ��ێ

گۆڕەپان و شەقامگەل و هەروەها پێشکەشکارییەیک بەرفراوان لە خزمەتگوزار�ی لە نهۆیم ئەردی خانووەکان. گۆڕەپانەکە ئەبێتە 
یەت�ێ ئەدات. یەت�ێ و یارمەت�ێ هەم بۆ پێکەوەبوون و هەم ناسنامەی کۆمە�ڵ  چاوپێکەوت�ن کۆمە�ڵ

گ
شوێ�ن گرنیک

 وێنەی  3

، جۆرێکە لە ڕوونکردنەوەی وێنە�ی پێشنیاری پالنەکە. لەو پانتاییە سەوزانەدا کە لەسەربۆئەوسەری درێژبوونەوەی  وێنەی ��
هەموو شەقامەکەیە ئاوی باران کە ئەرژێتە سەر شۆستەکان و شەقامەکان )ناوبراو بە ئاوی ڕۆژانە(دوائەخرێت، خاوێن ئەکرێتەوە 

ەدا گەورەبن و گەشەبکەن چونکو شوێ�ن باشیان بۆ ڕەگەکانیان هەیە و ئاودا�ن  و لە فلتەرئەدرێت. درەختو سەوزا�ی ئەتوانن ل��ێ
ن بەرهەم  . سەوزاییەکە کۆمەک بە ساردکردنەوەی شەقامەکان لە هاوی�ن گەرمدا ئەکات و ئەوان ئۆکسج�ێ � ئۆتۆماتیکیان ئەدرێ�ت

ن ئەمەش کواڵی�ت هەوا باش ئەکات. ئەبێت بکرێت لە ناوچە سەوزەکان بەزۆر�ی یاری بکرێت. تەنها ئەو کاتانەی کە  ئەهێ�ن
ڕێژنەبارانە ئەکرێت تۆزێک قوڕاو�ی و تەڕ بێت. گوڵوگوڵزار ئەتوانن لەسەر زەویەکە گەشە بکەن و لەوانەیە باڵندەکا�ن ناو دارستان  

� بن. لە سەر دارەکان نیشتە�ب

ان�ێ و ڕیزەماڵ. ن ڕوونکردنەوەی مێتافۆری شەقام بە زەوی پێش حەوشە لەبەردەم هەردوو خانووی فرەخ��ێ  .1

Nivå landskapsarkitektur AB ،Christiaan Smits لەالیەن کریستییان سمیت

ڕوونکردنەوەی مێتافوری گۆڕەپان الی هاتوچۆی گشت�ێ بولڤارەکە.  .2

Nivå landskapsarkitektur AB ،Christiaan Smits لەالیەن کریستییان سمیت

ڕوونکردنەوەی مێتافوری شەقام بە سەوزاییەوە بۆ گەمە و مامەڵەکردن لەگەڵ ئاوی باران.  .3

Nivå landskapsarkitektur AB ،Christiaan Smits لەالیەن کریستییان سمیت



رسووشت و شار لە هەماهەنگیدا

پارکەکان ، شەقامەکان و گۆڕەپانەکان پێکەوە بە بەشێیک گەورەتر لە گوزەرگای گلدراوە لە رسووشت لە سیستەمێک 
.ئەوان گەڕەکگەل و گەڕەکەما�ڵ تایەبەت  ن وەبەرهێنانەوە لە ژینگەی شارا پێکئەهێ�ن ن بە گوزەری پڕهاتوچۆی ه��ێ

نەی کە بە ئەندازەی تەواو  ن بە ناوچەی لونس، رسووش�ت تەختا�ی و ناوچەی چەمەکەوە. لەو گەڕەکەما�ڵ پێکەوەئەبەس�ت
گەورەن و لە حەوشەی خوێندنگاکاندان، ئەکرێت بەشێک لە رسووشت بهێڵرێتەوە.

�ت هێ�ڵ ئاسنیینەکە و هەم الی ڕۆژئاوای ڕێگای 255    پێشنیار ئەکرێت کە دوو پاریک شار – و چاند�ن هاوبەش الی ڕۆژهە�ڵ
ن لەو جێگایانە دائەنرێت کە ناوچەی سەوزا�ی باشیان لەبەردەستابێت.  دروستکرێت. خوێندنگا و باخچەی مندا�ڵ

ێت�ێ ئەدرێت بە گواستنەوەی خۆڕاگر پێش�ت

. تۆڕی پیادەڕۆ- باسکیل کەڵک ئەگەیەنێت بە باسکیل و بەپیادە.  ێت�ێ ئەدرێ�ت شیوازی خۆڕاگر بۆ سەفەرکردن پێش�ت
ی ماتۆڕدارەوە لە E4 لەناو پێشنیاری پالنەکەدایە و دواییش پەیوەند�ی ڕێگا هەتا پێش  ی هاتوچۆ بە ئام��ێ

شوێنێیک نو��
وێستگەی هێ�ڵ ئاسنینە نوێ کە.

ت بە الی ڕۆژئاوا. پێشنیارێک  �� گوزەرگای تونێل لەژێر هێ�ڵ ئاسنینەکە پێشنیار ئەکرێت بۆ بەستنەوەی الی ڕۆژهە�ڵ
�ت هێ�ڵ ئاسنینەکە شەقامێیک نوێ  ئەوەیە کە ڕێگای 255 دروستکرێتەوە و بکرێت بە بولڤار و تەریب بەالی ڕۆژهە�ڵ

ێت. ڕاکێ�ش

E4 ناوچەی کاروبار لەپاڵ

، ڕێکخست�ن گواستنەوە و خزمەتگوزار�ی الی ڕۆژئاوای E4 هاوئاست لەگەڵ  ناوچەیەیک کاروبار بۆ پیشەساز�ی سووک�ت
شوێ�ن حەوانەوەی مورا ستێنار پێشنیارئەکرێت.

دابینکرد�ن بژێوی

ن بۆ بەرهەمهێنا�ن خۆرایک بژێوی دڵنییا ئەکرێت. بواری  ت الی هێ�ڵ ئاسن�ێ زەویە کشتوکاڵییە بە پیتەکەی ڕۆژهە�ڵ
بەرهەمهێنا�ن ناوچە�ی بە فرۆشیار�ی ڕاستەوخۆ بۆ کەسا�ن پریڤات و بازرگانەکان ئەبێت ئاسانکرێت.

کا�ت پالنەکە و جێبەجێکرد�ن

ن بە ئامانجە دانراوەکە بە 21500 خانووبەرە تا سا�ڵ 2050،  بەرفراوانکردنەکە بەردەوام ئەبێت تا سا�ڵ 2050. بۆ گەیش�ت
ن 800 خانووی نوێ لە سا�ڵ 2025 دا تەواوبێت و پاشان هەمان ژمارە ی وەک یەک تا سا�ڵ 2050. ئەبێت یەکەمی�ێ
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