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Sollentunapartiet
Valprogram 2014

Lokalt Tvärpolitiskt Självständigt

Vi tänker efter före

Valprogram 2014
Miljö, mat och hållbarhet
Fokus på vattenvård för att uppnå renare sjöar och vikar.
Insatserna för Sollentunas dagvattenutsläpp i Edsviken bör samordnas.
Vi måste arbeta aktivt mot allt störande buller i kommunen. Speciellt vill vi
minska bullret från E4:an, ﬂyget och järnvägen.
Tillagningskök i skolor, daghem och äldreboenden med kvaliﬁcerad personal.
Rensa och gör snyggt kontinuerligt i och runt våra badsjöar.
Våra kommunala naturreservat bör bli regionala naturreservat.

Byggnation och infrastruktur
Stoppa förtätningen av Edsberg.
Bygg inte bostäder vid Väsjöbackens parkering och Edsbergs sportfält.
Bygg ungdomsbostäder med låg hyra och vid beﬁntlig infrastruktur.
Ingen genomfart från Väsjön genom Edsberg.
Överdäckning av E4 på lämpliga sträckor.
Fler infartsparkeringar.
Bygg ny Eriksbergsskola och planerad idrottshall på nuvarande
skolområde.
Bevara strandskyddade områden obebyggda.
Återvinningscentral i Kilen i Helenelund och ﬂer återvinningsstationer.
Verka för att alla nya hus i Sollentuna blir klimatsmarta.

Sollentunapartiet har verkat i kommunen i över 40 år
Vill du komma i kontakt med Sollentunapartiet?
Kontakta i så fall vårt kansli, tel: 073 915 26 54 eller sänd
e-post till info@sollentunapartiet.se så hör vi av oss.
I kommunalvalet kan du rösta helt oberoende av hur du röstar i riksdagsvalet. Sollentunapartiet ställer endast upp i valet till kommunfullmäktige.

Valprogram 2014
Barn, ungdom och fritid
Fritidsgårdar och ungdomsverksamhet i alla kommundelar med egen
budget och egna lokaler.
Rädda och utveckla Edsbergs sportfält för mer rekreation och motion.
Bevara beﬁntliga verksamheter på sportfältet. Rivs tennishallen måste den
ersättas.
Verka för att det ﬁnns tillräckligt med idrottshallar i kommunen.
Verka för att kommunen ordnar ﬂer sommarjobb för skolungdomar.

Skola och utbildning
Mer idrott i skolan.
Fortsatta satsningar på höjda löner och kompetensutveckling för
skolpersonal.

Kultur
Vi vill utöka resurserna för Kulturskolan så att alla barn som står i kö får plats.
Vi stöttar aktiviteterna vid Edsbergs slott och vill verka för att så många
som möjligt får ta del av kultur- och föreningsliv.

Kommunens personal
Kommunanställda ska ha rätt till heltid och delade arbetspass ska skrotas.

Omsorg
Seniorverksamhet i alla kommundelar.
Närtraﬁk även i de norra och södra kommundelarna.
Verka för att varmvattenbassängen på Sollentuna sjukhus får vara kvar.
Ha en god samhällsplanering som underlättar vardagen för människor med
funktionsnedsättning.

De tio första namnen på vår valsedel
1. Ewa Hellström-Boström
Författare och f.d. idrottslärare. Hjärtefrågor:
Väsjöexploateringen och
miljön. Vill öka lärarnas
status genom höjda löner
och kompetensutveckling.
Mer idrott i skolan.

6. Mattias Hillesö
Kiropraktor. Brinner
för folkhälsofrågor: Vill
satsa på mer idrott i
kommunen. Vill inte att
Edsberg ska förtätas
mer och vill att våra
grönområden bevaras.

2. Johnny Rönnberg
Elkonsult och cykelfantast. johnnyronnberg.com
är hans blogg där han
skriver om allmännyttan
och samhällsfrågor.
Tycker om att vandra
och vara ute i naturen.

7. Marcus Hillesö
Systemutvecklare. Engagerad i miljö- och hälsofrågor. Hjärtefråga: Vill
ha ökad transparens i
kommunen och vill
stoppa slöseriet med invånarnas skattepengar.

3. Anki Elken
Jämställdshetsivrare
med fokus på
arbetsmarknads- barnoch ungdomspolitik.
Hjärtefrågor: Utbildning,
kultur, motion och
kvinnofrid.

8. Harriet Goliath
Ordförande i Sollentunapartiet. Sekreterare i
Bullerföreningen. Hjärtefråga: Att det görs så
mycket som möjligt mot
bullret både från flyg,
tåg och bilar.

4. Tommy Ström
Droskägare. Känd profil
i Edsberg. Hjärtefrågor:
Hyrespolitik. Fritidsgårdar som ligger utanför
skolbyggnaderna i alla
kommundelar. Miljön.
Bostäder för ungdomar.

9. Niclas Eidenert
Hantverkare. Hjärtefrågor: Ingen genomfart
genom Edsberg från
Väsjöområdet. Förtäta
inte i Edsberg och stoppa
bygget på Väsjöbackens
parkering.Vill bygga
ungdomsbostäder.

5. Ann Furugård
Egen företagare. Har tidigare arbetat med mycket
inom IT-branschen. Ivrig
debattör i lokalpressen.
Hjärtefrågor: Väsjöexploateringen och att dagvattnet renas optimalt.

10. Göran Eidenert
Före detta egen företagare inom åkerinäringen. Hjärtefråga:
Insyn och inflytande för
kommunens invånare.
Vill inte ha genomfart
genom Edsberg.

