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PLANLÆGNING
Shire er hvor hjertet er, HJEM!
Formålet med Shire Planning er at udnytte jord til gavn for Fællesskabet
og habitat. Det er vigtigt, at fællesskab og habitat harmoniseres.Al
frugtbar jord bruges til dyrkning af mad eller gård. Nogle helligdomme
for indfødt vegetation og skabninger er til rådighed.
Ikke-frugtbar jord bruges til husholdnings- og ikke-husholdningsbygning.
Eksisterende bygninger på frugtbar jord reves og genanvendes på ikkefrugtbar jord. Jord er afsat til provinsbehov.

Alle kirkegårde er gravet op. Rester kremeres. Jord bruges til
landbrug.
Alle golfbaner, parker, sportslige ovaler genbruges til madproduktion. Alle
Botanisk have, Zoologiske haver bliver helligdomme for det lokale habitat
(vegetation, dyreliv). Alle formålsopførte religiøse bygninger, mausoleer,
paladser, slotte, palæer .. reves ned.Jord klassificeres som frugtbar eller
ikke frugtbar. Byggemateriale genbruges til nye bygninger.

A 'Shire'' består af 1 eller flere 'Shire Oasis'(s). En Shire Oasis består af '
SmeC (Shire medicinsk uddannelse Complex)','CRBC (CROn Retail
Bazaar Complex)', Sanctuaries (naturlige omgivelser), Arbejdskapeller,
landbrug og kommunale klyngeboliger.
Indenlandsk og ikke indenrigs transport på motorveje erstattes med
'Freeway Trams'! Langdistance landtransport er kun med jernbane.
Store rigge udfases (vragere). Bompengeoperatører Parasitiske, grådige,
rovdyr, fortjeneste; Motorvejsrøveri er en forbrydelse.FRK R6

SmeC (Shire medicinsk og uddannelseskompleks)
A Shire tilbyder gratis medicinsk, dental (undtagen
hospitalsprocedurer) fra undfangelse til døden for alle og
gratis uddannelse til børn og seniorer. Det leverer disse
samfundstjenester via SmeC. SmeC er også en karrierevej
for kun hun!
Gratis uddannelse på SmeC: Børn deltager 6 dage om ugen fra 1 time
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efter solopgang til 1 time før solnedgang. Børn får alt omslag,
fodtøj, undervisningsmateriale, mad og drikke. De hviler, har et
bad (Nyfødt klub), resten har et brusebad.
Mødre deltager 6 dage om ugen fra 1 time efter solopgang til 1 time
før solnedgang (de får 3 timers pause). Mødre får alt dækket, fodtøj,
mad, drikke og får betalt (1 x wmw). Kan brusebad

. Bemærk! Når de forlader, skifter mødre og børn. Alt det leverede
forbliver. Der er ikke noget hjemmearbejde.

Alder 0–2: den nyfødte deltager sammen med sin mor a ''SmeC
nyfødt klub ' 6 dage om ugen. Nyfødt den sidste år 2 modtager ''
Nyfødt klub Diploma ' Mødre, der gennemfører 280 timers
klubindlæring og undervisning, modtager: 'År 1
lærlingeuddannelse' SmeC 'certifikat'. Mødre, der ikke deltager i
nyfødte klub 6 dage om ugen, mister barnet. Uegnet mor.
Alder 3–9: drenge, piger (Lærde) deltage 6 dage om ugen blandet (co ed)

klasser, SmeC Basic School '. Lærere ved afslutning af år 9
modtager ''Grundskoleeksamen '. Mødre, der gennemfører 140
timer grundlæggende skolelæring og undervisning, modtager: 'År
2 ansættelse SmeC Certificate'. Mødre, der ikke går i grundskolen 3
dage om ugen, mister barnet. Gælder ikke SHE, der deltager i
prænatal eller nyfødt klub.
Alder 10–14: piger (Lærde) deltage 6 dage om ugen kun piger klasser kl

'SmeC: Pigers eneste skole'. Lærere efter år 14 modtager
''Kun skoleeksamen til piger '. Mødre, der fuldfører 140 timer Kun
pige Skolelæring, undervisning modtager: 'Handelscertifikat for
medicin og uddannelse'. Mødre, der ikke går på Girl's School 3
dage om ugen, mister barnet. Gælder ikke SHEs atende prænatal,
Newborn club eller Basic School.
Alder 15–16: piger (Lærde) deltage 6 dage om ugen betalt 1 x wmw
klasser på 'SmeC Family College'. Lærere ved afslutning af år 16
modtager 'Family College Diploma ' ..
62 år gamle HUN underviser: HEN videregiver livserfaringer til næste
generation (betalt 3 x wmw) på Family College.
Alder 63 eller over senior (co ed) uddannelse er tilgængelig på ''SmeC
Senior Activity Club '.

Hver SmeC har en Indsamling !
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Deltagelse i SmeC er obligatorisk for SHEs graviditet, og indtil
børn har afsluttet at deltage i SmeC.
Time Triangle (CG Klock) i brug! Solopgang er, '0 timer', Solnedgang er '14 timer '.
14 til 21 timer obligatorisk håndhævet Shire nat udgangsforbud i brug.

Personalet deltager 6 dage om ugen i (2) 6½ times skift (inkluderer 1/2 times
pause), betalingsrate 1 x - 7 x wmw, wmw betingelser gælder. 1St. flytte

1 til 7 1/2 time. 2nd flytte 6 1/2 til 13 timer. Skift overlapper hinanden.
Personalet starter skift med brusebad, så tag på forudsat dække alle
og fodtøj. Der tilbydes mad og drikke.

HUN Karrierevej: SmeCManager
* Grundlæggende: Efter en åbning, fremmet af anciennitet!
Efter at hun har gennemført en 'Holy-Matrimony' Kontrakt'. Har et 'medicinsk og
uddannelsesmæssigt handelscertifikat'. Hun begynder at arbejde som ''Amme''

(wmw2).

Efter 1 års erhvervserfaring som ''Amme'' kvalificerer sig til at blive ''Senior
sygeplejerske'' (wmw3) fremmet af anciennitet, når en stilling er tilgængelig.

Efter 1 års erhvervserfaring som ''Senior sygeplejerske'' kvalificerer sig til at
deltage i 'PHeC Technical College' tjener 'Vejleders certifikat '. Fremme af
anciennitet, når en stilling er tilgængelig til ''Jordemoder'' (wmw4).
Efter 1 års erhvervserfaring som ''Jordemoder'' kvalificerer sig til at deltage i
'PDEc Leadership College' tjener 'Ledereksamen'. Fremme af anciennitet, når
en stilling er tilgængelig til ''Medic'' (wmw5).

Efter 1 års erhvervserfaring som ''Medic'' kvalificerer sig til at deltage i
'PDEc Leadership College' tjener 'Manager Diploma '. Fremme af prioritet,
når en stilling er tilgængelig til ''Matrone'' (wmw6).
Efter 1 års erhvervserfaring som ''Matrone'' kvalificerer sig til at deltage i
'PDEc Leadership Camp' tjener 'Administratorgrad'. Fremme af
anciennitet, når en stilling er tilgængelig til ''SmeC Manager'' (wmw7).
Tilslutter sig 'Provincial Adviser pool'.
SmeC er centrum for samfund, der lever mest, hun vil tilbringe det meste af
deres liv der. HUN og børn har brug for at socialisere sig for at leve op til
deres fulde potentiale. Fællesskab er samfundet, der opdrager børn snarere
end enkeltpersoner. Dette indebærer samarbejde mellem forældre, lærere og
læger.
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Hun begynder at deltage 'SmeC'til prænatal aktiviteter.Bemærk! HAN
er ikke involveret. Fra 3 uger før fødslen deltager hun i SmeC dagligt.
Dette kontinuerligt efter fødslen. Hun vil være involveret i SmeC, indtil
alle hendes børn har afsluttet deres uddannelse der. Hun starter
derefter en karriere. Hun afsluttede en læreplads(Handelscertifikat
for medicin og uddannelse). Hun vil deltage i 'SmeC' samlinger. Til
sidst deltager hunSenior Aktivitetsklub.
SmeC har et klokketårn. Hver dag ved 'Solopgang', 'Middag'
'Solnedgang' ringer det i 1 minut. Denne ringning fejrer1
GUD giver os dagslys gennem sollys. Dag 1-6
(arbejdsuge), 1 time efter solopgang og 1 time før solnedgang
ringer klokken i 2 minutter. Signalering af arbejdets start og
slutningen af arbejdet.Dag 7 (Sjov dag) 1 time efter solopgang og
1 time før solnedgang ringer klokken i 3 minutter. Det lader

1 GUD og samfund ved, at der er en 'Indsamling '.

CRBC (CROn Retail og Bazaar Complex)
CRBC erstatter indkøbscentre og indkøbscentre. CRBC er placeret i en
heptagon-bygning med 4 niveauer. En CRBC er et 'Heptagon Hub', hver
side har bygninger tilknyttet. Eksempel: en SmeC, arbejdskapeller,
kommunale klyngeboliger, ..En del af en 'Shire-Oasis'.
CRBC åbner dag 1-5, 1 time efter solopgang, lukker 1 time før solnedgang.
CRBC åbner dag 6, 1 time efter solopgang, lukker middag. Fra middag til 1
time før solnedgang er oprydning, vedligeholdelse og reparationer. Dag 7
CRBC er lukket!
EN CRBC er beliggende i en heptagon bygning med 4 niveauer.

Stueetage er opbevaring, varer i og varer
ud til detailforretning og basar.
Niveau 1 er CROn-Retail-området inklusive

Drikke-bar (Alkoholfri).
Niveau 2 er basaren, alt hjemmelavet,
hjemme dyrket, brugt, men ikke ubrugelig.

Niveau 3 er administration, arbejdere bryder området.

Det Tag består af solpaneler.
CROn Retail-modellen kombinerer alle detailbehov til kommunale klynger i
1 detailkompleks. CROn Retail afslutter duplikering erstatter alle franchises
(Mad, tøj, variation ..) med 1 stikkontakt for hvert segment.
CROn Retail erstatter alle fastfood-kloner med et sundt (ikke alcoho4
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lic) Drikke bar.
CRBC bruger Kron styringssystem. Suppleret af
frivillige kunder.CROn-ledelse fungerer efter
DmC (Beslutningstagning Udvalg).
Kundefrivillige er enige (årligt) at arbejde 7 timer
i hver 4 ugers periode gratis. Modtagelse af en
rabat på hvert køb + et årligt smorgasbord. De skal også give
feedback tilDmC.

B azaar
Er detailhandel med håndværk,
hjemmelavede produkter.
Forelskede genstande.

Detailhandel består af produceret produkt. Oprettet af en udvidet
familie og tilbydes til detailhandel af den samme udvidede familie. Kan
ikke have medarbejdere eller frivillige uden for storfamilien. Udvidet
familie består af: Bedsteforældre, forældre(søskende) og børn.
Forelsket (Brugt) varer sælges af ejere eller på vegne af en anden. En
sælger skal informere en køber, hvis varerne sælges på vegne af en
anden. Forladte kommer ikke med en garanti(ingen refusion eller bytte).
Køber pas på!

Basarhandlerne vælger årligt en repræsentant til CRBC DmC.
Vent!

Hvis du konstant skal handle. Du er en 'narkoman', søg hjælp.

CROn Cluster er en gruppe af CROn's
Depotforælder kalder et væld af separate Kronsamarbejder om at tjene en
hel provins (stamme): ''CROn Cluster '. CROn Cluster erstatter grådige,
parasitære rovdyr, fortjenstfulde nationale eller multinationale
virksomheder. Større projekter eller projekter, tjenester, der involverer
mere end 1 Shire, kræver en lang række separate CROn'er for at
samarbejde (CROn-klynge).
CROn Cluster er en samling af CROn's, der samarbejder med hinanden
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i forhold til kundeleverandør. F.eks. Produkt,
vitamintablet. CROn er involveret: Distribution,
markedsføring, fremstilling, emballering,
primærproducent, forskning, udvikling, detailhandel.

CROn's der er en del af en CROn Cluster har brug for deres DmC'er at
samarbejde. Hver DmC skal give beføjelser (beslutningstagning) 1 person
til at repræsentere deres CROns interesse inden for CROn-klyngen. Ethvert
CROn, der ikke giver en beslutningstagerrepræsentant, skal fjernes fra
klyngen og erstattes af en anden.
Kron''s vil muligvis beskæftige sig med provinsregeringen og eller dens
organisationer (forsyningsselskaber ..). Kun regeringsdepartementer, der
bruger Kron styringssystemDmC kan deltage i en CROn Cluster.

Bemærk! Regeringsejet virksomhed, der ikke omdannes til Kron
forretning (Hjælpeprogrammer, langdistance transport, minedrift, rumforskning ...)

køres ved hjælp af Kron styringssystemDmC.

CROn Cluster operere fra 'CRBC'' og arbejdskapeller.

Kommunale klyngeboliger
Mennesker har en 1 GUD givet ret til overkommelige
sikre boliger (Ly). Regeringen har en pligt til at levere
disse overkommelige sikre boliger.
Shelter leveres af ''Shire '.
Til Shire at levere overkommelige boligkvarterer til alle husstande og
indenlandske (privatejet) husly overføres til det. Tom overført
ejendom er fyldt med hjemløse og familier på ventelister. Huse med
flere soveværelser med kun 1 beboer er nødt til at tage andre
beboere ind. Det er uacceptabel antisocial adfærd for 1 person, der
har mere end 1 soveværelse.

Alle overkommelige boliger er lejeboliger. Til sidst erstattes
forfængelighed prydhave, fritstående huse med samfundsklynge
boliger. Overkommelig sikker klyngeudlejningstilbud leveres af
'Shire'.
Al klyngebolig har 3 niveauer af lejere + 1 niveau glashus: Jordniveau,
niveau 1, niveau 2, Glashus (lejere kan dyrke planter).
Klyngeindkvartering består af enkelt enheder (1 værelse), Par enheder
(2 værelser), Familieenheder (3 værelser ...). Obligatoriske retningslinjer
(familiestatus, alder) ansøge.
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Alle, 'Affordable Secure Living Quarter', er lejeboliger.

Ugentlig leje er 14% af lejers ugentlige bruttoindkomst. Leje af flere
lejere er 14% af lejers fælles ugentlige bruttoindkomst.
Eksempel: $ 100 brutto ugentlig indkomst, leje $ 14.
$ 1000 brutto ugentlig indkomst, leje $ 140

Shire leverer el og vand med dagligt minimum (Gratis) (betal derefter)
maksimal afskæring, fællesvask, vedligeholdelse, genopretning, kloakering og
fjernelse af affald. Bemærk! Indenlandsk og ikke husholdningsforbrænding af
gødning, træ, kul, gas, olie til madlavning, opvarmning og kraft, SLUTTER! Der
bruges elektricitet fra vedvarende energi!

Enhed! Enlig lejer har ret til at bo i et værelse i samfundet.

Enkeltværelse 1 værelse lejer bruger på samme niveau samfund toiletter,
brusebad facilitet og på nederste niveau vaskeri, bad. I en alder af 63
overføres til pensionering (obligatorisk).

Par enhed! Par (1 HAN og 1 HUN) lejerne har 2 værelser: Stue /
tekøkken, sovende og toilet / brusebad. Del tøjvask, bad i nederste
niveau. Gå til 'familieenhed', når børn ankommer. Børn forlader
Forældre flytter tilbage til et parforhold(obligatorisk). Et par bliver
enkeltoverførsler(obligatorisk) til enkelt enhed.

Familielejere har 2 værelser, stue / tekøkken, soveværelse og
toilet / brus + 1 plads til hver 2 børn. Del tøjvask, bad i nederste
niveau. Efter sidste barn flytter ud (efter 18 år obligatorisk).
Paroverførsel (obligatorisk) at leve par.
Cluster Homes tillader små: Akvarium, terrarium, små
hunde (lydighedstrænet). Tillad ikke: Fugle, katte, vilde
liv, husdyr, alt hvad der er større end en lille hund, uden
avl. Skabninger, der er en trussel mod lejere og / eller
levesteder.
Områder mellem klyngehuse bruges til frugtplantager og
fritgående husdyr. De vedligeholdes af lejere i Cluster hjem (ubetalt).
Hvem er på en liste.

FRE EWA Y - Sporvogn en CG transportløsning!
Byer med mere end 1 million indbyggere og motorveje har to store problemer:
forurening og overbelastning i myldretiden. Begge problemer har ikke brug for
senere løsninger. Depotmanden har en løsning. Freeway sporvogne! Skinne, der
erstatter individuel transport og langdistancetransport Stor rigstransport.
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En motorvej har 3 baner, der fører til byens centrum og 3 baner, der
fører væk fra byens centrum. 1St. fjern alle biler, lastbiler og busser fra
motorvejen. 2nd læg sporvognsspor på motorvej 2 hver vej.

De 2 spor på byens side (>) af motorvejen skal bruges
af folk med sporvogne. 1 spor går til byen og det
andet går væk fra byen. Folket
movers sporvogne transporterer 300 plus pendlere. De stopper kun
ved hver motorvejsafgang.Ved udgangsstoppene kan pendlere
overføre til et lokalt pendlerrum, skifte 3 hjul eller gå.
De 2 spor på byens ude side (<) af motorvejen skal bruges af
godstransportvogne. 1 spor går til byen. Den anden går væk fra byen.
Godstransportvogne transporterer laster med semi-trailer størrelse; de
stopper kun ved hver motorvejsafgang.Ved udgangsstoppene kan fragt
overføres til et lokalt fragtcenter eller Shuttle 3-hjulede. Ekstra stor brug af
tunge varer 4(eller mere) hjul.
Freeway sporvogne er en Shire Cluster CROn operation. 3 hjul, der
transporterer varer, folk fra sporvogne. De er enkeltpersoner eller CROn.

Hvad med de køretøjer, der fjernes fra motorvejen? Biler er en stor
forurener, de udfases (vragere). Bulktransport transporteres med
sporvogn, jernbane. Kortfragtfragt bruger Shuttle-lastbiler. Store
rigge udfases(vragere).
Hvad med bompengeoperatører? Bompengeoperatører er grådige,
parasitære, rovdyrende, fortjeneste. Vejrøveri en strafbar forbrydelse,FRK R6.
Bompengeoperatører får deres aktiver beslaglagt og returneret til
samfundet uden kompensation. Alle veje tilhører Shire, er gratis at bruge.

Alle veje tilhører alle mennesker!
Offentlig transport (både mennesker og varer) er præference.

3WH ÅLER en CG transportløsning!
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Custodian Guardian understøtter 3-hjulspedaltransport til mennesker,
dyr og gods. Det er kortdistance transport inden for en Shire Oasis. Det
bruges til at afhente og levere til Freeway sporvognsstop.

Transportfejl!
Depotforælder mener, at menneskekroppen ikke er bygget til rejser med høj
hastighed. Derfor er der ikke behov for hastighed. Al højhastighedstransport
(luft, land, hav) slutter.

2 hjul (en teknisk fejl)
2-hjulstransport er dårligt designet transport, en sundhedsfare. Det
bruges af grusomme forældre til at skade (få dem til at ride og vælte)
deres børn og gøre dem elendige. 2-hjulstransport øger samfundets
sundhedsomkostninger.

Motoriseret 2-hjulstransport kommer i 2 versioner: 'Dirt
and Road'. Dirt-versionen bruges til at churn (hærværk)
op på 'Habitat'. Det er støjforurening, der skræmmer dyrelivet.

Luftforureningen reducerer åndbar luft. Dette slutter!

Road-versionen bruges af anti-sociale, anti-community-individer.

De bruger det til at fremskynde (det gør de alle). De cykler for at lave
overdreven støj. Der er en måde at køre på dem på vejen.De øger
dødsfaldene på vejen. De øger omkostningerne i samfundets
sundhedsvæsen. De er et skadedyr i samfundet!Dette slutter!

Motorcykel bande (se vold, bander) bestå af 2 eller flere ryttere.
Bendemedlemmer, der begår lovløs opførsel, er skyldige ved forening
(ser, deltager, ikke der). Cykelbander er ikke acceptable. De
opløses.
Fremstilling, detailhandel ved hjælp af alle ender med 2 hjulstransport. Al
eksisterende bestand knuses. Dårlige forældre bliver genuddannet, FRK R1
. Sætcykelmontører og -kørere er miljøvandaler, FRK R7

2-hjulstransport erstattes af 3-hjulstransport.
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Ikke-regerings- og ikke-CROn-lufttransport slutter. Ingen private lufttransporteller private lufttransportlicenser. Eksisterende licenser skåret op!

Ikke-regerings- og ikke-CROn-søtransport slutter.
Ingen privat søtransport, private søtransportlicenser.
Eksisterende licenser annulleres.

Privat og indenlandsk motoriseret landtransport er begrænset
udfaset. Højtydende luksusbiler konfiskeres, knuses.
Produktionen slutter.

Brændende rygning BBQ, 'End! Udvarme, 'End's'!
Koldt udvendigt slid varmere klud. Eller gå ind.
Brug af udendørs opvarmning er miljømæssig
hærværk,FRK R7.
Fællesskaber skaber ferskvandsreservoirer. Reservoiret er dybt ratet
end lavt.Dybt vand er køligere, hvilket reducerer fordampning,
algevækst, især den giftige type og insektangreb. Vandsport er
forbudt at stoppe vandladning, menstruation og pooing i vand
(omdanne vand til kloakering).
Vandfartøj (jetski, motorbåde ..) forurene (benzin,
olie, batterisyre ..) de er forbudt! Undtagelse: Park
Ranger-transport.

Definitioner
Landbrug: Markedshave > Blomster, urter, grøntsager ..
frugthave > Bær, frugt, nødder ..

Gård > Korn, dyrefoder ..
Ranch > Fisk, Pattedyr, Fjerkræ, Krybdyr ..

Bygningshøjde (ikke højere): Kommunale klyngeboliger >
4 niveauer: Jordplan, niveau 1, niveau 2, glashus
Detail- og basarkompleks >

4 niveauer: Jordniveau, niveau 1, niveau 2, niveau 3

Arbejdskapeller > 8 niveauer: Jordniveau + 7 niveauer

Hjem
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