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Léif Leit aus dem Süden, 

Elo wou d’Sektiounen sech lues awer sécher 
konkret op d’Gemengewahle virbereeden, 
kommen ech natierlech och dacks mat 
Leit an d’Gespréich, déi sech fir Politik 
interesséieren. Et ass all Kéier erëm flott 
ze gesinn, wat d’Motivatiounsgrënn sinn fir 
sech ze engagéieren: eng enk Verbonnenheet 
mat de Leit aus der Gemeng a mat der 
Géigend. Wann een iergendwou lieft an säin 
Duerf oder seng Staat villäicht schonn eng 
Zäitchen observéiert huet, da wiisst engem 
dës Plaz un d’Häerz. Et kommen engem och 
Iddi’en wou een villäicht déi eng oder déi 
aner Saachen nach besser maache kéint. 

Ze vill dacks gesinn ech awer och, dass 
d’Leit de Schrëtt an d’Politik net woen. 
Dat héiert sech dacks als eng grouss Etapp 
un, deen iwwerméisseg Zäit an Usproch 
huele kann an iwwerdriwwe Kompetenze 
verlaangt. Jo, vill Leit loossen sech vun 
dësem Bild ofschrecken. Dëst ass schued, 
well esou ganz vill flott Iddi’en ni de Wee 
an d’Politik fannen, an esou net ëmgesat 
kënne ginn. Ech kann nëmme soen, dass 
Gemengepolitik wierklech interessant ass 
well et ëm Theme geet déi een als Bierger 
kennt. Sech lokal ze engagéiere gëtt 
engem  ganz vill zeréck, besonnesch well 
et um lokalen Niveau ëm déi konkret ëm 
Alldagssuergen vun de Leit geet. Et kënnt 
een an d’Gespréich, et sicht een zesummen 
no Léisungen.

Wann een dann nach d’Chance huet op eng 
flott a motivéiert Equipe ze falen, dann 
engagéiert een sech gären. Aus menger 
Erfarung kann ech nëmme jidderengem 
uroden sech ze trauen, well hien/hatt wäert 
gesinn, dass et der Wäert ass sech fir seng 
Gemeng anzesetzen. 

Max HAHN 
President DP-Süden
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Och wann eis Haaptstad bei wäitem déi gréisste 
Gemeng ass, duerno sinn et awer d‘Südgemengen 
déi den Toun ugi wann et ëm d‘Populatioun geet: 
Esch, Déifferdeng, Diddeleng, Péiteng, Suessem, 
Beetebuerg, Käerjeng a Schëffleng sinn alles 
Gemengen, déi duerch hir aussergewéinlech 
Geschicht an deene leschte Joerzéngte weider 
gewuess sinn. Wann sech haut 8 vun den 10 
gréisste Gemengen am Süde befannen, da beweist 
dat och, dass hei net nëmmen Aarbechtsplaze 
geschafe goufen, mä och Géigenden an deenen 
et sech gutt liewe léisst. D‘Viabilisatioun vun de 

Frichen zu Esch-Schëffleng ass e flott Beispill, wéi 
déi historesch Industriebroochen och an Zukunft 
intelligent fir de Wunnengsbau genotzt kënne ginn. 

Aktiounsplang géint de 
Kaméidi

Och wann am Süden natierlech weider 
Aarbechtsplazen entstoe wäerten, et denkt een 
hei zum Beispill un déi multimodial Plattform 
zu Beetebuerg, esou gëllt et besonnesch 
d‘Liewensqualitéit vun den Awunner ze 
garantéieren. Beim Ausbau vum Zuchnetz gëtt 
an Zukunft nach besser drop opgepasst, dass 
déi modernsten Technologien agesat gi fir de 
Kaméidi vun den Zich esou geréng wéi méiglech 
ze halen. Den DP-Deputéierte Gusty Graas hat 
an dësem Zesummenhang direkt 2 Froen un den 
Transportminister gestallt, dat fir hien op dës 
dach wichteg Thematik opmierksam ze maachen. 
„Mir si frou am Süden en dicht Netz vum 
ëffentleche Verkéier ze hunn dat d‘Leit zesumme 
bréngt. Genau dowéinst ass et och erfreelech ze 
gesinn, dass d‘Regierung sech aktiv asetzt fir 
de Kaméidi op de grousse Verkéiersaxen an op 
den Zuchstrecken ze reduzéieren“ esou de Süd-
Deputéierten. Et wäerten elo awer och Aarbechten 
um Stroossereseau ulafen. Esou gëtt d‘Autobunn 
A3 zu Beetebuerg, d‘A4 zu Esch-Lalleng an 

den Echangeur Diddeleng-Biermereng  duerch 
Schallschutzmoossnamen méi roueg gemaach. 

Als Süd-Deputéierte weess 
ech dass de Süden en 

Häerzstéck vun eisem Land 
ass. Dëst wäert an däerf 
sech an Zukunft och net 

änneren.
Gusty Graas

DP-Deputéierten

Dës Efforten si besonnesch wichteg wann elo d‘A3 
op 3 Spueren ausgebaut gëtt, well den aktuelle 
Lärmschutz plazeweis ineffikass ass. Besonnesch 
d’Uertschaft Beetebuerg huet immens ënner dem 
ville Kamédi vun der A3 ze leiden. 

Wunnen, Schaffen, 
Erhuelen

All des Mesuren hunn zum Ziel de Mënsch 
an de Mëttelpunkt ze setzen, als Member vun 
enger Famill, als Persoun déi eng Aarbecht huet, 
awer och als Mënsch dee mol entspane wëll. An 
dësem Sënn bitt de Süden alles: modern Schoule 
wou d‘Kanner ech entwéckele kënnen, flott 
lokal a regional Kino‘en a Kulturevenementer, 
iwwerdaachten an oppe Schwämmen, erhuelsam 
Gréngflächen a Bëscher. Am Süde gëtt et awer 
och eng schnell an efficace gesondheetlech 
Versuergung esou ewéi eng komplett Offer wat 
betreit Wunnen am Alter ugeet. „Duerch héich 
Investissementer wäert och an de kommende 
Joere séchergestallt ginn, dass eis geschätzte 
Liewensqualitéit am Süde vum Land weider erhale 
bleift“ esou de Gusty Graas ofschléissend.

Gusty Graas, Deputéierten

La politique en bref sur 
sueden-fr.dp.lu

En français:



2 EDITIOUN MEE 2017  |  WWW.DP.LU MÉI FIR EIS REGIOUN

D’JDL Süden zielt em déi 50 Memberen, dat an 3 
aktive Sektiounen zu Déifferdeng (deifferdeng@
jonkdemokraten.lu), zu Suessem (suessem@
jonkdemokraten.lu) an zu Esch/Uelzecht (esch@
jonkdemokraten.lu). Enn des Joers wäert och nach 
eng Sektioun zu Péiteng gegrënnt gi fir d’JDL am 
Süden nach ze stäerken. 

Politik geet eis all eppes 
un!

Politik betrëfft eis all, sief dat duerch Gesetzer 
déi d’Schoulen an de Lycée betreffen, ech denken 
hei zum Beispill un d’Studieboursen oder déi 
d’Zesummenliewen an eise Veräiner  reegelen. 
Hei fält mer déi méi héich Ënnerstëtzung vun 

de Sportsveräiner an. D’Steierpolitik ka villäicht 
dresche klengen, mä wann dës Steierreform 
d’Kafkraaft vun de Stéit, a besonnesch vun de 
jonke Leit mat enger Aarbecht, gestäerkt huet, 
dann ass dat eng ganz konkret Konsequenz vun 
der Politik.
 

D’JDL steet fir eng Politik 
déi no vir kuckt

Déi Jonk vun haut sinn d’Erwuessener vu muer! 
Wann eng Gesellschaft laangfristeg denke wëll, da 
muss si sech genau mat den Interesse vun de jonke 
Generatiounen auserneensetzen, an dat geschitt 
och duerch Jugendorganisatioune wéi der JDL. 
Mir hëllefen de Jonken dobäi politesch ze denken, 

sech also 
Froen zum 
Zesummeliewen ze 
stellen, esouwuel an der Gemeng, wéi 
och zu Lëtzebuerg an an Europa. 

JDL-Politiker bei de 
Gemengewahlen

An deem Sënn ass et och nëmmen normal, 
dass vill Kandidate fir d’Gemengewalen aus de 
Reie vun der JDL komme wäerten. Och wann 
d’Lëschten nach net all finaliséiert sinn, esou 
kann een awer dervun ausgoen, dass em déi 
35 JDL-Memberen den 8. Oktober 2017 mat 
derbäi wäerte sinn. Et ass flott ze gesinn, dass 
jonk Leit sech engagéiere fir hier Gemeng esou 
opzestellen, dass hier Alterskollegen net ze kuerz 
kommen.
 

JDL: méi wéi Politik

Mee Politik ass net alles, mir hunn och vill 
gemeinsam Aktivitéiten, bei deene mir eis op 
eng lëschteg Aart a Weis besser kenne léieren. 
Ënnerwee si mir ënner anerem um Escher 
GayMat, bei der Ouschtereeër Aktioun zu Esch 
an zu Nouspelt, wann et erëm heescht “Dippech 
kickt” oder “Suessem zockt”. Net feelen dierf 
och  natierlech net eise grousse Spaghetti-
Owend, deen dëst Joer zu Holzem war.
 
Wanns du politesch interesséiert bass an gär 
eppes verännere géings, da gëff och du Member 
bei eis. Mell dech einfach ënnert sueden@
jonkdemokraten.lu.
 
Süd Coordinateur, Yannick Civéra

JONK DEMOKRATEN AM SÜDEN

v.l.n.r.: Christian Klein, Sven Bettendorf, Loris Meyer, André Steyer, Sara Agostini, Michael Agostini, Yannick Civéra

De Mike Bonomi, bestuet a Familljepapp 
vun dräi Kanner, huet viru kuerzem de Poste 
vum President vun der Sektioun Koplescht-

Briddel iwwerholl, an dat net ouni Zoufall. 
Opgewuess ass de Mike zu Koplescht a war 
och schonn 2011 mat an d’Gemengewahlen. 
Elo ass fir hien de Moment komm fir sech 
nach méi aktiv an der Sektioun anzebréngen. 

Zesumme Léisungen 
ausschaffen

„D’Gemengepolitik besteet fir mech doran sech fir 
d’Awunner a mat den Awunner anzesetzen“ esou 
beschreift de Mike seng Approche zur Politik. 

Grouss Versprieche soll een 
am Virfeld net maachen, wat 

zielt ass en entscheedend 
Handele wann d‘Situatioun 

et erfuerdert
Mike Bonomi

Eng gutt Atmosphär an der Gemeng geet 
nëmme wann all d’Bierger agebonne ginn, 
egal wéi eng Nationalitéit se hunn. Dëst gëtt 
besonnesch vun 
de Veräiner virgelieft, hei wou Jonk a manner 
Jonk zesummekommen an gemeinsam eppes 
op d’Been setzen. De Mike huet awer och 
ëmmer en oppent Ouer fir déi lokal Betriber 
a d’Geschäftsleit, dat fir mat hinnen zesumme 
Léisunge op hir Doléancen ze fannen. 

En Team fir eng nei Ära
Als Ex-Fussballer deen d’Nationalequippe 
vun den U-16 bis U-21 duerchlaf huet an och 
am Ausland beim FSV Salmrohr gespillt huet, 
weess hien awer och wéi wichteg e gutt Team 
ass. Mat enger dynamescher an agespilltener 
Equippe ass DP-Koplescht Briddel elo gutt 
fir d’Gemengewalen am Oktober opgestallt. 
„Mengem Virgänger dem Walter Benedetti 
wënschen ech op dësem Wee all Gutts an e 
grousse Merci un hien“ esou de Mike Bonomi, 

DP KOPLESCHT-BRIDDEL STELLT 
SECH VIR
En neie President fir DP Koplescht-Briddel

Mike Bonomi

SAVE THE DATE:Nationalkongress vun der JDL de 6. Mee um 11 Auer zu DikrechMéi Infoen op JDL.lu

D’Lëtzebuerger Sprooch gehéiert 
net nëmmen zur der Lëtzebuerger 
Identitéit an ass d’Häerzstéck vun 
eisem kulturelle Patrimoine, mä se 
verbënnt als Integratiounssprooch och 
Leit mat ganz veschiddene Kulturen a 
Liewensgeschichten. Och wann scho 
vill privat an ëffentlech Initiativen 
d’Lëtzebuergesch Sprooch am Alldag 
fërderen, wëll d’Regierung hiert 
Engagement an deem Beräich nach eng 
Kéier verstäerken, an dat op allen Niveauen.

Den Bildungsminister Claude Meisch an 
de Kultur-Staatssekretär  Guy Arendt hunn 
dofir een Aktiounsplang fir d’Promotioun 
vun der Lëtzebuergescher Sprooch 
virgestallt. Et geet drëms sech ambitiéis 
Ziler ze setzen, déi et da gëllt, am Sënn 
vun enger laangfristeger Sproochen- a 
Kulturpolitik, an d’Realitéit ëmzesetzen. 
D’Verankerung vun eiser Sprooch an 
d’Verfassung, d’Schafe vu engem „Zentrum 
fir d’Lëtzebuergescht“ an d’Ausschaffe vun 
engem 20-Joeresplang zielen dobäi zu den 
Haaptakzenter.

Och an Europa soll eis Sprooch méi Gewiicht 
kréien. An engem éischte Schratt strieft 
d’Regierung hei ee sougenannten „Accord 
administratif“ un, deen an Zukunft all de 
Bierger soll erlaben sech op Lëtzebuergesch 
un eng europäesch Institutioun ze riichten 
an och op Lëtzebuergesch eng Äntwert ze 
kréien. Franséisch soll dogéint weiderhin 
d’Aarbechtssprooch an d’Sprooch vun 
den offiziellen Dokumenter bleiwen. 
Fir d’Demokratesch Partei ass dëst eng 
pragmatesch Léisung, op déi ee kann an 
engem zweete Schrëtt opbauen, fir eng 
offiziell Unerkennung vun eiser Sprooch 
op europäeschem Plang ze kréien.

Grad esou wichteg wéi d’Fërdere vun der 
Lëtzebuerger Sprooch ass a bléift awer eis 
geliefte Méisproochegkeet.

„D’Sproochendebatt ass keng vum 
derfir oder dergéint, mä vum mateneen. 
Lëtzebuergesch op der enger, an eis 
geliefte Méisproochegkeet op der anerer 
Säit. Fir d’Demokratesch Partei sinn 
dat eis zwee Standbeen, déi eis vu villen 
ënnerscheeden, déi eis auszeechnen an 
op déi mir kënnen a sollen houfreg sinn“, 
esou den Deputéierten Claude Lamberty.

D’LËTZEBUERGER 
SPROOCH STÄERKEN

v.l.n.r.: Claude Meisch, Bildungsminister; 
Guy Arendt, Staatssekretär am Kulturministère; 
Claude Lamberty, Deputéierten (©sip)
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D‘LËTZEBUERGER SPROOCH 

• de Stellewäert vum 

Lëtzebuergesche stäerken

• d’Norméierung, de Gebrauch an 

d’Etude vum Lëtzebuergesche 

virundreiwen

• d’Léiere vun der Lëtzebuerger 

Sprooch a Kultur fërderen

• d’lëtzebuergesch-sproocheg 

Kultur promouvéieren.
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dee mat voller Motivatioun op déi kommend 
Méint kuckt. „Mir wëllen als Team allen 
Awunner weisen, dass et eis ëm si geet, ëm 
hir Liewensqualitéit an eiser Gemeng“.

Wéi dës Regierung 2013 d’Staatskeesen 
iwwerholl huet, war d’Situatioun wierklech net 
roseg. Duerch eng iwwerluechte Budgetspolitik, 
mat där d’Käschten am Grëff sinn an 
d’Investissementer konsequent héich gehale 
ginn, an enger Wirtschaft, déi weltwäit erëm 
ugezunn huet, stinn eis Finanzen haut erëm 

gutt do. Déi gutt Notë vun den internationalen 
Akteuren beweisen dëst méi wéi ee mol.

Triple A op ganzer Linn

All 4 Ratingsagencë stellen Lëtzebuerg weider 
den Triple A mat stabiler Perspektive aus, e 
Rating, dee scho bal Seelenheetswäert huet. Den 
FMI fir säin Deel begréisst d’Finanzpolitik aus 
de leschte Joeren ebenfalls a constatéiert eng 
zolidd Croissance esou ewéi e Réckgäng vum 
Chômage. D’EU-Kommissioun stellt eis och eng 
„bonne note“ aus wat eis Staatsfinanzen uginn an 
ënnersträicht, dass besonnesch déi manner gutt 
gestallte Stéit vun de Steierreform profitéieren.

Nëmme gesonnt 
Staatsfinanzen erlaben 
et dem Staat eng Politik 

ze maachen, déi de 
Bierger an all senge 

Liewensofschnëtter aktiv 
ënnerstëtzt. 

Pierre Gramegna, 
Finanzminister

Eng stabil Finanzlag
De Finanzminister Pierre Gramegna weist sech dann 
och zefridde mat der Lag vun de Finanzen, weess 
awer genau esou gutt, dass déi aktuell Resultater 
net evident waren: „Déi gutt Bewäertunge vun den 
internationalen Akteuren si keen Zoufall, se sinn 
d’Konsequenz vu politesche Choix’en. Gesonnt 
Staatsfinanzen erlaben et eis mat Zouversiicht 
an Zukunft ze kucken, a weider eng nohalteg 
Politik am Interessi vum Bierger ze maachen“.

Och Chancen duerch de 
Brexit

Am Zesummenhang vum Brexit bleift 
ofzewaarden, wéi sech d’Verhandlunge mat 

den englesche Partner entwéckelen. Esou 
oder esou, déi lëtzebuerger Autoritéiten an 
de Finanzminister si weider ganz aktiv fir 
international Firme vun der Attraktivitéit vun eiser 
Finanzplaz ze iwwerzeegen, en Wirtschaftszweig, 
dee weider essentiell fir eis Economie  ass.

Wa mir haut vun der drëtter industrieller 
Revolutioun schwätzen, vun neie Modeller 
wéi de Mënsch déi nei Technologie fir sech 
notze kann, da musse mer eis Kanner och op 
d’Erausfuerderunge vun der digitaler Welt 
virbereeden. Dëst ass ëmsou méi wichteg, 
well eist Land an dësem Beräich och e grousst 
Potenzial a Saachen Aarbechtsplazen huet. Et 
ass an deem Sënn och d’Aufgab vum Staat déi 
nächst Generatiounen duerch eng qualitativ 
héichwäerteg Ausbildung virzebereeden.

Eis Schüler optimal 
virbereeden

Dofir gëtt ab der Rentrée 2017 eng nei 
Sektioun „Informatik a Kommunikatioun“ an 
de Schoulsystem agefouert. Déi nei Sektioun 
start ënnert der Form vu Pilot-projet’en 
am September mat jeeweils enger Klass vu 
maximal 16 Schüler am „Lycée des Arts et 
Métiers“ an am Lycée Technique zu Esch. 
Hei kréien d’Schüler dat néidegt Wësse mat 
op de Wee: d’Programmatioun vu Software, 
d’Sécherheet vun informateschen Donnéeën, 
dat theoretesch Wëssen an der Informatik, 
awer och en zolitte Bagage an der Physik an 
an der Mathé. Domadder stinn hinnen d’Diere 
fir eng ganz Rei nei an interessant Beruffer op.

Startchancë verbesseren 
duerch modernst Wëssen
Den Eugène Berger ass frou, dass eis Schoulen 
esou opgestallt ginn, dass se eis Schüler elo 
schonn op Défi’en vu muer virbereeden: 
„An enger Welt déi sech esou schnell 

weiderentwéckelt, musse mir eise Kanner déi 
beschte Startchancen ginn, an do gehéieren  
Informatikkentnisser hautdesdaags einfach 
derzou. Des Sektioun ass awer och e Bausteen 
wann et drëms geet innovativ Aktivitéiten hei 
am Land opzebaue fir déi laangfristeg eng 
grouss Demande existéiere wäert!“

ENG NEI SEKTIOUN I AM LYCÉE

Eugène Berger, DP Fraktiounspresident

 MIKE BONOMI 
• 39 Joer
• bestuet a Papp vun 3 Kanner• Aarbechter bei der VdL am „service de la canalisation“• President vum Syndicat des Pêcheurs

• Ex-Fussballer zu Péiteng an zu Nidderkuer

GUTT NOTË FIR GESONNT STAATSFINANZEN

Pierre Gramegna (©SIP)
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im Gemeinderat von Kayl/Tetingen. Besonders stolz 
ist er dabei auf die 12 Jahre in der Majorität in denen 
der Stadtkern in Kayl und Tetingen renoviert und 
modernisiert wurde. Ein anderes Vorzeigeprojekt 
ist das Einführen einer Schulmensa unter seiner 
Federführung als Schulschöffe. Diese hat sich 
inzwischen zur Maison Relais entwickelt.

Ein harmonisches 
Zusammenleben der 
Generationen

Neben seinem Interesse an der Entwicklung der 
Jugendlichen, setzt sich Patrick Krings aber auch 
für die älteren Einwohner der Gemeinde ein. So 
soll das unter Mitverantwortung der DP entstandene 
Vitalhome in Zukunft durch eine Seniorenresidenz 
mit “maison des soins” ergänzt werden. “Ich bin in 
der glücklichen Situation sehr aktiv im Alter sein zu 
können. Genau deshalb wünsche ich mir, dass alle 
unsere älteren Mitbürger eine hohe Lebensqualität 
innerhalb unserer Gemeinde mit betreutem Wohnen 
genießen können” so der reisefreudige Patrick 
Krings.

Eine Mannschaft im Aufwind

“Es erfreut mich zu sehen wie motiviert unser 
lokales DP-Team ist und wie wir eine  Politik mit 
den Bürgern und nicht gegen die Einwohner machen 
wollen” meint Patrick Krings wenn er an die 
anstehenden Gemeindewahlen denkt. 

Zusammen mit dem Gemeinderatskollegen Romain 
Becker, hält Patrick Krings stets ein wachsames 
Auge auf das Tun der aktuellen Majorität. Außerdem 
haben die DP-Aktiven schon zahlreiche Positionen 
bezogen und konkrete Alternativen auf den Tisch 
gelegt, das unter dem Motto “mateneen, fireneen”. 
Die Thematik der “Faubourgsschoul” ist hier nur 
ein Beispiel unter vielen. Sie fordern zudem einen 
kohärenten Gemeindeentwicklungsplan für die 
kommenden Jahre um Kayl/Tetingen langfristig 
attraktiv zu halten. Kurz, die DP-Mannschaft geht 
voller Zuversicht in die Gemeindewahlen. „Ich 
nehme einen Tatendrang von der Mannschaft wahr, 
die den Wind im Rücken verspürt“. Ende März 
wurde dann auch schon die Kandidatenliste für die 
Kommunalwahlen festgehalten.

W
P

Englische Literatur und 
dessen Unterricht

Geboren in Esch, aufgewachsen in Rümelingen, 
seit mehr als 35 Jahren jetzt ansässig in Kayl...
Patrick Krings kennt den Süden sowohl aus seiner 
Zeit als Student im “Jongelycée” in Esch, als auch 
als Englischprofessor im Lycée Nic-Biever in 
Dudelingen und demselben „Jongelycée“ seiner 

Geburtsstadt.  Nach seinem Sprachenstudium in der 
englischen Stadt Hull, wo er auch seine zukünftige 
Frau kennengelernte, hat er sich ganz dem Unterricht 
gewidmet. Als Präsident der Nationalkommission der 
Englischen Sprache lag Patrick Krings eine moderne 
Lehrweise dieser Sprache besonders am Herzen. So 
wurden auch Austauche zwischen Luxemburgischen 
und Kanadischen Schülern unter seiner Leitung 
organisiert.

Das Hauptaugenmerk muss 
mittelfristig auf qualitativ 
hochwertigen Schul- und 
Senioreninfrastrukturen 

liegen um die 
Lebensqualität der 

Einwohner weiter zu 
stärken.

Parick Krings

Schon über 20 Jahre lang in 
der Politik

Mit seinem Proffenkollegen Lucien Thill hat 
Patrick Krings sich oft über politische Themen 
ausgesprochen, doch erst als Pierre Mores ihm 1993 
anbot an den Gemeindewahlen teilzunehmen, platzte 
der politische Knoten. Patrick Krings wurde auf 
Anhieb gewählt und sitzt mittlerweile seit 21 Jahren 

PORTRAIT PATRICK KRINGS
Der erfahrene Englischlehrer ist von einem starken Team umgeben

MESURË FIR ERSCHWËNGLECHE 
WUNNERAUM 
Nom Aféiere vun der Subvention de loyer an 
der Steiermoossnam déi d’Mobilisatioun vu 
Bauland innerhalb vum Perimeter méi attraktiv 
mécht („quart-taux“ bis Enn 2017), ginn elo nach 
weider Mesuren ëmgesat.

Mir hunn eng ganz Rëtsch 
Mesuren am Logement 

geholl, déi elo lues awer 
sécher hir Wierkung 

weisen.
Max Hahn, DP-Deputéierten

Neiopstellung vum Fonds du 
Logement
D’Reform vum Fonds du Logement gouf ugeholl. 
Esou kann dësen ëffentlechen Akteur zukünfteg 
méi efficace schaffen an sech op seng Kärmissioun, 
dem Schafe vun erschwenglechem Wunnraum, 
konzentréieren. D’Sanéierung vun de Friche 

vum Laminoir zu Diddeleng ass an dësem 
Zesummenhang besonnesch wichteg fir de Süden, 
well hei 1.500 Wunnenge fir 3.500 Awunner 
entstoe wäerten.

Schwong fir Agence 
Immobilière Sociale (AIS) 

Besonnesch am Süde vum Land sti relativ vill Haiser 
eidel. Hei kënnt d’AIS an d’Spill: si sicht e Locataire 
fir e Loyer deen ënnert deem um fräie Marché läit, 
iwwerhëlt den Entretien vum Haus a garantéiert 
all Mount e stabille Loyer fir de Proprietaire. 
Zënter der Steierreform 2017 ginn d’Loyer’en, 
déi iwwert dëse Wee erakommen, och nëmmen 
nach zur Halschent besteiert.

Gëff Member!
Dir sidd intresséiert un der liberaler 
Politik a wëllt Member gi bei ons?

Da schreift Iech an: 

sueden.dp.lu/gëff-member

sueden.dp.lu

twitter.com/dp_lu

fb.com/dpsueden

Noriichten an 
Interessantes

Patrick Krings

De Patrick Krings mat senger Fra

Patrick Krings
• Geboren am 5.9.1950 in Esch-

Alzette
• Verheiratet• Ehemaliger Englischprofessor

• Präsident der Amicale des Altersheims in Rümelingen• Hobbies: Reisen, Lesen

E flott Grillfest mat DP-Kollegen


