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WAT MIR BIS ELO 
ËMGESAT HUNN

Bushaischen Traversée

Fäerdegstellung an Opwäertung vun der neier 
Busgare zu Munneref. Mat der elektronescher 
Borne gëtt  d’Waardezäit fir d’Leit verkierzt a si 
kënnen digital entdecken, wat d’Gemeng Munneref 
ze bidden huet. Komplettéiert gëtt dëst Gebai 
duerch déi zwou nei ëffentlech Toiletten.

Forage-Captage Plinnesbongert

Mat dëser Buerung konnt eng zousätzlech 
Drénkwaasserreserve geschafe ginn. Zesumme 
mam Erneiere vun den 2 Waasserbehälter um 
Wouer- resp. Stengenerbësch ass d’Gemeng 
Munneref fir déi nächst Joren do gutt opgestallt.



Verkéierssécherheet Altwis + Elleng

An den Uertschaften Altwis an Elleng sinn eng 
ganz Rei Zebrasträifen ëmgebaut ginn, respektiv 
bäikomm. Duerch eng méi enk Fuerbunn, eng méi  
performant LED-Beliichtung an duerch verschidden
Inselen ass d’Sécherheet vun de Foussgänger
verbessert ginn.

Paschtoueschhaus Elleng

An enker Zesummenaarbecht mam Institut 
National pour le Patrimoine National, ass 
d’Paschtoueschhaus zu Elleng am Fong sanéiert 
a renovéiert ginn. D’Erhale vum architektonesche 
Patrimoine stoung hei kloer am Virdergrond. An 
Zukunft wäert eng Famill mat Kanner am Haus 
wunne kënnen.

Renovatioun Sportshal

D’Sportshal zu Munneref gouf sanéiert an 
ass elo energetesch a sécherheetstechnesch 
um neiste Stand. Nieft den aktuelle 
Brandschutzmoossnahmen, ass och eng 
Photovoltaïksanlag um renovéierten Daach 
installéiert ginn. Mat den neien, ëmweltfrëndlechen 
LED-Luuchten, der renovéierter Ramp, déi den 
Accès bei d’Hal fir all Bierger accessibel mécht, 
fonkelt de Centre Sportif Roll Delles nees fir all 
Sportler a Spectateuren am neie Glanz.



Eis nei 
Projeten

MESURE ANTI-CRUE

Déi lescht Joeren hunn gewisen, wéi wichteg 
Investissementer an den Héichwaasserschutz 
sinn. Déi drëtt Phase vun dësem wichtege Projet 
gesäit méi e breet Flossbett an eng nei Holzbréck 
vir. Weider soll den Ënnerhalt vun der Baach, an 
Zesummenaarbecht mam Waasserwirtschaftsamt, 
méi intensiv ginn. Duerch den nei opgestallten 
Héichwaasserschutzprogramm kann d’ Gemeng 
am Fall vun Héichwaasser dann och méi séier 
reagéieren.

SCHWÄMM

No enger laanger Preparatioun sinn déi definitiv 
Pläng vun der neier Schwämm ugeholl. Um Site 
Op Gréimelter wäerten net nëmmen d’Schüler 
vu Munneref an aus anere Gemengen kënnen 
schwamme goen; vun deene sëllege Basenge 
wäert och de Grand public, kënne profitéieren –   
esouwuel banne wéi baussen.

TRAVERSÉE

No engem intensiven éischte Chantier sinn 
d’Réimecher Strooss an d’Rue Frantz Clément 
prett fir déi nächst Etapp. Nieft wichtegen 
Infrastrukturaarbechten, wéi dem Erneiere 
vum Kanal an der Erweiderung vum Gas- an 
Drénkwaasserreseau wäerten déi zwou  Stroossen 
sech optesch veränneren. Nei Parkingsplazen, e 
Shared space mat limitéierter Vitesse op 30 km/h, 
Vëlospisten an eng nei Bamallee sinn am Projet 
virgesinn.



Emwelt an
Energieeffizienz
D’Diskussiounen ëm ons Ëmwelt an ëm d’Energieeffizienz si méi ewéi 
aktuell . Mir sinn houfreg, dass mir als Majoritéit der Ëmwelt déi lescht 
Jore schonn eng Prioritéit ginn hunn, an eng Rei Moossnamen an 
deem Sënn decidéiert hunn:

 ♦Konstante Monitoring vun den ëffentleche Gebaier, fir den 
Energieverbrauch ze moossen an eventuell Adaptatiounen ze huelen 

 ♦Mam Stroosseluuchteprogramm, dee Schratt fir Schratt ëmgesat 
gëtt, sinn déi lescht Zäit scho vill Luuchten op LED ëmgerëscht 
ginn. Dës modern Technik erlaabt eng Reduktioun vun der 
Liichtverschmotzung, méi Energieeffizient an eng verbessert 
Sécherheet op eise Stroossen 

 ♦Och an anere Gemengeninfrastrukture goufen LED-Luuchten 
agebaut, wéi rezent um Fussballsterrain, woumat däitlech manner 
Energie verbraucht gëtt 

 ♦Elektromobilitéit spillt fir d’DP-Majoritéit eng wichteg Roll. Mir si frou, 
dass d’Gemengegefierer lues a lues duerch Elektrogefierer ersat ginn. 
Weider sinn nei e-Bike kaf ginn, an de Mondibus fiert och elektresch. 

 ♦Dat neit Bautereglement ass am Sënn vun der Biodiversitéit 
opgestallt ginn. Esou sinn zum Beispill Schottergäert net méi erlaabt, 
an d’Gemengeservicer beméie sech, fir  ëffentlech Plaze weider ze 
begréngen.



Logement
Déi lescht Joren hu mir als Majoritéit dem 
Logement e besonneschee Stellewäert ginn. 
Mir hu vill investéiert an Haiser kaf, respektiv  
Gemengegebaier renovéiert. Esou hu mir et 
fäerdeg bruecht, dass d’Gemeng Munneref elo 
Proprietär vu 17 Logementer ass. Dat si 55 Leit, 
deene mir kënnen en Daach iwwert dem Kapp zur 
Verfügung stellen.

De Projet Millbaach asseng Première fir eis Gemeng. 
De Projet gesäit 4 Eefamilljenhaiser an eng Residenz 
mat 4 Unitéite vir. D’Haiser gi spéider iwwert e 
Punktesystem mat engem Bail emphytéotique verkaf, 
wärend d’Appartementer an der Hand vun der 
Gemeng bleiwen a verlount ginn.

Am Zentrum vun Altwis iwwerdeems soll en anere 
Projet vun der Gemeng Wunnraum schafen. Hei si 
6 innovativ Wunnunitéiten virgesinn.

De Projet A Kréiesch steet an de Startlächer. 
Wärend um Rez-de-Chausée eng Brasserie den 
Duerfkär vun Elleng beliewe soll, sinn um éischte 
Stack zwou Wunnenge virgesinn. 



mondorf.dp.lu

Fir Iech am 
Gemengerot

Foto v.ln.r.: Tessy Altmann, Candida Esteves, Claude Schommer (Schäffen),
Steve Reckel (Buergermeeschter), Charlotte Strasser, Nicole Lafleur




