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PLANERA
Grevskap är där hjärtat är, HOME!
Syftet med Shire Planering är att utnyttja mark för mest nytta för gemenskapen och
Habitat. Det är viktigt att gemenskapen och livsmiljö behov harmonisera. All bördig mark
används för att odla mat och eller boskapsuppfödning. Vissa helgedomar för
ursprunglig vegetation och varelser finns. Icke-bördig mark används för inhemska och
icke inhemska byggnad. Befintliga byggnader på bördig mark rivs och återvinns på icke
bördig mark. Mark avsatt för Provincial behov.

Alla kyrkogårdar är grävs upp. Rester kremeras. Mark används för jordbruk.

Alla golfbanor, parker, idrottsliga ovaler återvinns för livsmedelsproduktion. Allt Botaniska
trädgårdar, Zoo blir Sanctuarys för lokal Habitat (Vegetation, djurliv) . Alla ändamål
bygga religiösa byggnader, mausoleer, alla slott, palats, herrgårdar .. rivs. Mark
klassificeras som bördig eller icke fertila. Byggmaterial återanvänds för nya
byggnader.

A ' Grevskap ' består av en eller fler 'Shire Oasis' (S) . A Shire Oasis består av " SMEC ( Shire
medicinska och utbildning Complex) '' CRBC
(CRON detaljhandel och basaren Complex) ', Sanctuaries (naturlig livsmiljö) , Arbets
kapell, jordbruk och gemensamma klusterhusen.

Inhemska och icke inrikestransporter på motorvägar ersätts med 'Freeway Trams'! Långväga
landtransporter är med endast Rail.
Stora riggar fasas ut (plundrare) . Toll operatörer Parasiter, giriga Predatory,
Profitörer; Highway rån är ett brott. FRÖKEN R6

SMEC ( Shire medicinska och utbildning Complex)
A Shire ger gratis medicinsk från befruktningen till döden för alla och
fri utbildning för barn och äldre.
Det ger dessa samhällstjänster via SMEC. Den SMEC är också en
karriärväg för bara hon!
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Free Medical: SMEC ger fri medicinsk & tandvård (Förutom
sjukhusprocedurer) till alla.
Gratis utbildning vid SMEC: Barn går 6 dagar i veckan från en timme efter soluppgång
till en timme före solnedgången. Barn är försedda med lock allt skor,
undervisningsmaterial, mat och dryck. De vilar, har ett bad (New född klubb) , Resten
har en dusch.
Mödrar går 6 dagar i veckan från en timme efter soluppgång till en timme före solnedgången (De
får 3 timmars paus) . Mödrar är försedda med lock allt fot slitage, mat, dryck och få betalt ( 1x WMW
) . Kan duscha.
Notera! När du lämnar, mödrar och barn förändring. Allt under förutsättning vistelser. Det
finns ingen hem arbete.

Ålder 0-2: de nyfödda Attends med sin mamma en ' SMEC: Nyfödda club' 6 dagar i
veckan. Nyfödd på att slutföra år 2 får ' Nyfödda club Diploma' Mödrar slutföra 280
timmar club lärande och undervisning får: 'År 1 Lärlings 'SMEC' Certificate '. Mödrar
inte delta Nyfödd klubb 6 dagar i veckan förlora barnet. Olämpliga mamma.

Ålder 3-9: killar tjejer (Lärda) delta i 6 dagar i veckan blandade (Sam ed) klasser , SMEC:
Basic - Skola' Forskare på att fylla år 9 får ' Basic School Diploma' . Mödrar slutföra 140
timmar Basic School lärande och undervisning får: 'År 2 lärlings SMEC Certificate'. Mödrar
inte deltar grundskolan 3 dagar i veckan förlorar barnet. Gäller ej hon deltar prenatal
eller Nyfödd klubb.

Ålder 10-14: flickor (Lärda) delta 6 dagar i veckan flickor bara klasser på 'SMEC: Tjej
enda skolan' . Forskare om hur man fyller år 14 får ' Flicka School Diploma'. Mödrar
slutföra 140 timmar flicka School lärande, undervisning får:
'Medicinsk och utbildning Trade certifikat'. Mödrar inte deltar flickskola 3 dagar i
veckan förlora barnet. Gäller ej hon deltar prenatal, New födda klubb eller
Basic-School.
Ålder 15-16: flickor (Lärda) delta i 6 dagar i veckan betalade ( 1x WMW )

klasser på 'SMEC: Familje College' . Forskare om hur man fyller år 16 mottar " Family
College Diploma' .
62 år gammal hon lär: Hon passerar på Livserfarenheter till nästa generation (Betald
3x WMW) på Family College.
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ålder 63 eller över senior (Sam ed) utbildning finns på ' SMEC: Senior Activity
Club' .
Varje SMEC har en Sammankomst !

Delta SMEC är obligatoriskt för hon gravid och fram till barn har avslutat delta SMEC.
Time Triangle (CG Klock) i användning! Sunrise är, '0 timmars , Är Sunset '14 timmar . 14
till 21 timmar obligatoriska verk Shire natten utegångsförbud i bruk.
Personalen går 6 dagar i veckan i (2) 6 ½ timmarsskift (Inkluderar halv timmes rast) ,
löneskala 1x till 7x wmw , WMW villkor gäller. 1:e skift
1h till 7 1 / 2h . 2:e skift 6 1 / 2h till 13h . Förskjutningar överlappar varandra. Personal
börjar skifta med dusch sedan lägga på som täckmantel alla och skor. Mat och
dryck ingår.

SHE Karriär-path: SMEC chef
* Grundläggande: Efter en öppning, som stöds av senioritet!
Efter att hon avslutat en 'Heliga äktenskapet' Kontrakt'. Har en 'medicinsk och utbildning
Trade certifikat'. Hon börjar arbeta som ' Sjuksköterska '

( wmw2 ) .
Efter ett års arbetslivserfarenhet som ' Sjuksköterska ' kvalificerar för att bli ' Senior Nurse ' ( wmw3 ) .

Efter ett års arbetslivserfarenhet som ' Senior Nurse ' kvalificerar för att delta i 'PHEC
Technical College' tjänar " Handledare Certificate' . När det finns en öppning befordrad till ' Barnmorska
' ( wmw4 ) .

Efter ett års arbetslivserfarenhet som ' Barnmorska ' kvalificerar för att delta i 'Phe
Ledarskap College' tjänar Leader Diploma ' . När det finns en öppning befordrad till ' Läkare '
( wmw5 ) .

Efter ett års arbetslivserfarenhet som ' Läkare ' kvalificerar för att delta i 'PHEC Ledarskap
College' tjänar " Manager Diploma' . När det finns en öppning befordrad till ' Husmor ' ( wmw6
).

Efter ett års arbetslivserfarenhet som ' Husmor ' kvalificerar för att delta i 'pDEC
Ledarskap Camp' tjänar Administratör Degree ' . När det finns en öppning befordrad till ' SMEC
chef ' ( wmw7 ) . Ansluter sig till 'Provincial rådgivare pool' .

SMEC är navet i samhället lever mest Hon kommer att tillbringa större delen av sina liv
där. Hon är och barn behöver umgås leva upp till
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sin fulla potential. Kommunala levande är samhället att uppfostra barn snarare
än individer.
Hon är börjar delta " SMEC "För prenatal aktiviteter . ( Notera! Han är inte inblandad) . Från
3 veckor före födseln Hon går SMEC dagligen. Denna kontinuerliga efter födseln.
Hon kommer att vara involverad med SMEC tills alla hennes barn har avslutat sin
utbildning där. Hon börjar sedan en karriär. HON fullgjort ett Lärlings
( Medicinsk och utbildning Trade certifikat ) . Hon kommer att delta i 'SMEC' sammankomster.
Så småningom kommer hon att delta Senior Activity Club .

SMEC har en klocktornet. Varje dag på 'Sunrise', 'Midday' 'Sunset' det
ringer i 1 minut. Denna ringning firar 1 GOD ger oss dagsljus genom
solljus. dagar 1-6
(arbetsvecka) , 1 timme efter soluppgång och 1 timme före solnedgången klockan
ringer i 2 minuter. Signalering arbete start och arbets slut. dag 7 (Rolig dag) 1
timme efter soluppgång och en timme före solnedgången klockan ringer i 3
minuter. Detta

låter 1 GOD och gemenskapen vet att det finns en " Sammankomst'.

CRBC ( CRON Retail and Bazaar Complex )
CRBC ersätta Köpcentrum och köpcentra. CRBC ligger i en 4-nivå heptagon
byggnad. En CRBC är en 'Heptagon Hub' varje sida har byggnader fäst. Exempel: a
SMEC, arbete kapell, Gemensam Cluster Housing .. En del av en 'Shire-Oasis'.
CRBC öppnar Dag 1-5, en timme efter soluppgången, stänga en timme före Sun- set. CRBC öppnar Dag
6, en timme efter soluppgången, stänga middagstid. Från middagstid till en timme före solnedgången är
städa upp, underhåll och reparationer. Dag 7 CRBC är stängd!

en CRBC ligger i en 4-nivå byggnad.
Marknivå är Förvaring, varor och varor
ut för försäljningsställe och Bazaar.

Nivå 1 är CRON-Handel området inklusive
Beverage-Bar (alkoholfri) .
Nivå 2 är basaren, allt hemlagad /
homegrown, som används men inte värdelös.

Nivå 3 är Administration & arbetare bryter området.
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De Tak består av Solar-paneler.
Cron Retail modellen kombinerar alla detaljhandeln behov, för kommunala Cluster levande, i
en retail komplex. Cron-Retail slutar dubbel ersätter alla Franchising (Mat, kläder, Variety ...) med
ett utlopp för varje segment.

Cron Retail ersätter alla Snabbmat Kloner med en sund (alkoholfri) Beverage
Bar.
CRBC använder CRON ledningssystem. Kompletterat genom
kund frivilliga. Cron hantering fungerar genom DmC ( Beslutsfattande
Committee) . Kund volontärer är kunder som håller (årlig) att
arbeta 7 timmar i varje fyra vecka
period gratis. Ta emot en rabatt på varje köp + en årlig smörgåsbord. De är också
att ge feedback till Dmc.
De B

Azaar

är detaljhandel med hantverk, hemgjorda produkter.

Preloved föremål.

Detaljhandel består av den tillverkade produkten. Skapad av en utökad familj och i
detaljhandeln av samma släkt. Det går inte att ha anställda eller frivilliga utanför
släktingar. Utökad familjen består av: morföräldrar, föräldrar (syskon) och barn.
Preloved (Begagnade) objekt säljs av ägarna eller på uppdrag av någon annan. En säljare måste
underrätta en köpare om varorna säljs på uppdrag av någon annan. Preloved inte kommer med
en garanti (Ingen återbetalning eller swap) . Köpare varnas!

Basaren handlare väljer årligen en representant till CRBC Dmc.
W ARNING!
Om du måste ständigt butik. Du är en 'Addict', söka hjälp.

cron Cluster är en grupp med cron s
Depå Guardians kallar en mängd separata Cron s samarbetar för att tjäna en hel
provinsen (stam) : ' Cron Cluster' . Cron Cluster ersätta girig, spekulation nationella eller
multinationella företag.
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Större projekt eller projekt, tjänster som omfattar mer än en Shire kräver en mängd
separata Cron s att samarbeta ( cron Cluster ) .
cron Cluster är en samling av cron s samarbeta med varandra i
kundleverantörsrelationer. T.ex. 'Morning Vitamin Tablet'
(produkt) . Cron är inblandade: Distribution, marknadsföring, tillverkning, förpackning,
primärproducent, forskning, utveckling, Retail.
cron s som är del av en cron Cluster behöver deras DMC att etablera kontakt. Varje
DmC måste ge (beslutsfattande) En person att representera sin cron intresse inom
cron Cluster. Alla cron som inte ger ett besluts representant måste tas bort från
Cluster och ersättas av en annan.
cron ' s kanske vill ta itu med länsstyrelsen och eller dess organisationer (verktyg ...) .
Endast statliga myndigheter, som använder cron ledningssystem DmC kan gå med
i en cron Cluster .
Notera! Statligt ägda företag som inte förvandlas till cron
företag (Utilities, långväga transport, gruvdrift, Space exploration ...)
drivs enligt cron ledningssystem D mC .
cron Cluster operera från ' CRBC ' och Arbets kapell.

Gemensamt Cluster Housing
Människan har en 1GOD ges rätt till överkomliga säkra stallar (Skydd)
. Regeringen har en skyldighet att tillhandahålla dessa
prisvärda säkra stallar. Shelter levereras av ' Grevskap' .
För Grevskap att leverera prisvärda stallar alla Freehold Land och inhemsk (Privatägt) husrum
överförs till den. Tom överförda egendom är fylld med hemlösa och familjer på
väntelistor. Multi sovrum hus med endast en ockupant måste ta i andra ockupanterna.
Det är oacceptabelt antisocialt beteende för en person som mer än ett sovrum.

Alla prisvärda bostäder är hyresbostäder. Så småningom, fåfänga dekorativ trädgård,
fristående hem måste ersättas av gemenskaps kluster bostäder. Cluster hyra boende
tillhandahålls av 'Shire'.

Alla kluster boende har 3 nivåer av hyresgäster + 1 nivå glashus: Marknivå, Nivå 1,
Nivå 2, Glasshouse (Hyresgäster kan odla växter) . Cluster Boendet består av
enskilda enheter (1 rum) ,
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par enheter (2 rum) , Familje enheter (3 rum ...) . Obligatoriska riktlinjer (Familjestatus,
ålder) tillämpa.

All Affordable Secure Living Quarter är hyresbostäder.
Weekly hyran är 14% av bruttoveckoinkomst hyresgäst. Flera hyresgäster hyran är 14%
av gemensamma bruttoveckoinkomst hyresgäster.

Exempel: $ 100 brutto per vecka inkomst, hyra $ 14.

$ 1000 bruttoveckoinkomst, hyra $ 140
Grevskap levererar el och vatten med daglig minimum (Free) (sedan betala) maximal
avskurna användning, gemenskap tvätt, underhåll, rekreation, avfall och
avlopp-borttagning.
Notera! Inhemska och icke inhemska förbränning av dynga, trä, kol, gas, olja för
matlagning, värme och kraft, SLUT!
Single hyresgäst har rätt till ett rum gemenskap levande. På ålder 63 överföring är till
pension boende (obligatorisk) . Single 1 rum hyresgästen använder på samma nivå
gemenskap toaletter, dusch anläggning och på botten nivå tvätt, bad.

Par (1 HAN och en HON) hyresgäster har 2 rum: Living, sova, pentry och toalett,
dusch. Dela tvätt, bad vid bottennivå.
Flytta till "Familje enheternas när barnen kommer. Ett par blir enstaka överföringar (obligatorisk)
till singel-enhet.
Familje hyresgäster har 2 rum (Levande, sova, pentry och toalett, dusch. Dela tvätt,
bad vid bottennivån) + 1 rum för varje 2 barn. Efter förra barnet flyttar ut (Genom 18 års
ålder obligatoriska) . par överföra (obligatorisk) att koppla levande.

Områden mellan Cluster huset används för fruktträdgårdar och frigående boskap. De
underhålls av kluster hem hyresgäster (obetald) .
Som är på en lista.

FREEWAY - Tram en CG transportlösning!
Städer med 1 miljon + boende och motorvägar har 2 stora problem: föroreningar och
rusningstid trafikstockningar. Båda problemen behöver nu inte senare lösningar. Depå
Guardian har en lösning. Freeway spårvagnar! Järnvägs ersätta individuella transporter och
lång tid Big rig transporter.

En motorväg har 3 körfält som leder till stadens centrum och 3 körfält som leder bort från
centrum.

1 st ta bort alla bilar, lastbilar och bussar från motorvägen. 2 nd låg
spårvagn spår på motorvägen ytan 2 varje sätt.
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De 2 spår på staden bundna sidan (>) av motorvägen ska användas av människor
mover spårvagnar. 1 spår går till staden och den andra försvinner från staden. Folket
mover spårvagnar bär 300 plus pendlare. De stannar bara vid varje Freeway exit. Vid
utgången stoppar pendlare kan överföra till en lokal pendlare skydd, Transfer 3
hjulingar eller gå.

De 2 spår på staden bort sida (<) av motorvägen ska användas av frakt mover
spårvagnar. 1 spår går till staden. Den andra går bort från staden. Frakt mover
spårvagnar bär Semitrailer storlek laster; de bara stannar vid varje Freeway exit. Vid
utgången stannar frakt kan överföra till en lokal terminalen eller Shuttle 3 hjulingar.
Extra stora tunga använder fyra (eller mer) hjulingar.
Freeway Spårvagnar är Shire Cluster cron operation. 3wheelers att transport varor,
människor från spårvagnar. De är individer eller cron.

Hur är det fordon som tas bort från Freeway? Bilar är en stor förorenaren de fasas ut (plundrare)
. Bulk gods transporteras med spårvagn, järnväg. Kortdistans frakt använder Shuttle
lastbilar. Stora riggar fasas ut (plundrare) .
Hur är det avgiftsfritt operatörer? Vägtull-operatörer är Greedy Parasit Profitörer;
Highway rån är ett straffbart brott, FRÖKEN / R6 Toll- operatörer har sina tillgångar
beslagtagna och återvände till samhället med ut ersättning. Alla vägar tillhör Shire och är
fria att använda.

Alla vägar tillhör alla människor!
Kollektivtrafik (både människor och gods) ges företräde.

3 HJUL en CG transportlösning!

Depå Guardian stöder tre hjul pedal transport för människor, djur och varor rörelse. Det
är korta transporter inom Shire Oasis. Det används för att plocka upp och leverera till
Freeway spårvagnshållplatser.
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Transport fel!
Depå väktare tror att den mänskliga kroppen inte är byggd för hastighet resor hög. Därför finns
det inget behov av snabbhet. All transport med hög hastighet (Luft, land, till sjöss) slutar.

2 W klackar ( ett ingenjörs misstag )
transport två hjul är dåligt utformade transport, en hälsofara. Den används av grymma
föräldrar att skada (Göra dem rida och välta) sina barn och göra dem olycklig. 2 hjul
transport driva upp kostnaderna gemenskap sjukvårds.
Motoriserad transport två hjul finns i 2 versioner: 'Smuts och Road'. Smutsen
version används för att pressa (vandalisera)

upp 'Habitat'. Det är buller skrämmer djurlivet.
Luftföroreningar reducerar andningsbar luft. Detta avslutar!

The Road versionen används av antisocialt, anti samhälls individer.
De använder den för att påskynda (Alla gör) . De cykla för att göra buller. Det sätt att
rida gör dem en väg olägenhet. De ökar dödsolyckor i trafiken. De kör kostnader
gemenskap sjukvårds. De är en gemenskap pest! Detta avslutar!
motorcykel gäng (Se Vilonce, Gäng) bestå av 2 eller flera ryttare.
Gängmedlemmar som begår laglös beteende är skyldiga genom association (Titta,
delta, inte där). Cykel gäng är inte acceptabelt. De är upplöst.
Tillverkning, detaljhandel, med hjälp av alla transport två hjul ändar. Alla befintliga lager
krossas. Dåliga föräldrar får re utbildade, FRÖKEN R1 .

Dirtbike montörer och ryttare är miljö Vandalerna , FRÖKEN R7
2 hjultransport ersätts av icke motoriserade transporter tre hjul. Icke statliga och
icke cron flygtransport ändar. Ingen privat flygtransport eller privata licenser
luftfarts. Befintliga licenser avbryts.
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Icke statliga och icke cron sjötransport ändar. Ingen privat
sjötransport eller privata licenser sjötransporter. Befintliga
licenser ancelled.
Privata och inrikes Moterized landtransport är begränsad och fasas ut. Högpresterande
och lyxbilar beslagtas, krossas. Produktions ändar.

Burning rökning BBQ, 'End! Out door uppvärmning, 'End'! Kallt
ute bära varmare trasa. Eller gå in. Använda värme utomhus är,
Environmental Vandalism, FRÖKEN R7 .

Gemenskaperna skapa nya vattenreservoarer. Reservoir bör vara djupt snarare än
ytlig. Djupt vatten är kallare, vilket minskar förångning, alger tillväxt i synnerhet den
giftiga typ och insektsangrepp.
Vattensporter är förbjudna att sluta urinera, mens och pooing i vatten (Svarvning
vatten till avlopp) . vatten~~POS=TRUNC hantverk (Jet ski, motorbåtar ..) förorena (Bensin,
olja, batterisyra ..) de är förbjudna! Undantag: Park Ranger transport.

Definitioner
jordbruk: Market Garden > Blommor, örter, grönsaker ..
Orchard > Bär, frukt, nötter ..
Bruka > Grain, Djurfoder ..
Ranch > Fisk, Däggdjur, Fjäderfä, Reptiler ..

Bygghöjd ( inte högre): Gemensamt Cluster Housing >
4 nivåer: marknivå, Level 1, Nivå 2, Glasshouse
Retail and Bazaar Complex >
4 nivåer: marknivå, Level 1, Nivå 2, Level3
arbets~~POS=TRUNC Chapels > 8 nivåer: marknivå, + 7 Nivåer

Hem
Slutet
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