Nykvarnspartiet
- ditt bästa val!

Nykvarnspartiets valprogram inför
valet till Nykvarns kommunfullmäktige
söndag 19 september 2010

Detta är Nykvarnspartiet
Nykvarnspartiet startades våren 1998 av personer som
arbetade för att Nykvarn skulle bli en egen kommun vid
folkomröstningen 1997. Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till övervägande del handlar om att på ett praktiskt
sätt lösa konkreta frågor som är viktiga för Nykvarns
innevånare. Det innebär att vi vill - och kan - vara ett parti
för alla, oberoende var man står i den ideologiska debatten
på riksplanet. Hos oss hittar du människor i de flesta åldrar,
med olika bakgrunder och med olika yrkeserfarenheter. Det
är genom detta nätverk som vi vill fånga upp nykvarnsbornas utvecklingsönskemål och förslag i de dagliga mötena
människor emellan. Det som förenar oss är vår vilja och vårt
intresse av att göra Nykvarn så bra som möjligt att bo och
verka i.
Tillsammans representerar vi en unik kunskapsbank med
stor spännvidd – därför kallar vi oss med stolthet för
”Nykvarnspartiet – kunskapspartiet”!

Vi kommer också fortsätta att arbeta efter devisen
”Praktiska lösningar är bättre än ideologiska låsningar”.
Det är vår ideologi, en ideologi anpassad för Nykvarn i
2000-talet! Med detta menar vi att det är viktigast att söka
och finna lösningar som är så bra som möjligt för så många
nykvarnsbor som möjligt. Utan att vi därför måste vara styrda av ideologiska skiljelinjer, eller av vad ”moderpartier” på
riksplanet bestämmer hur vi ska tycka och agera här på vår
egen hemmaplan.
Däremot måste vi förstås ibland ta hänsyn till yttre omständigheter, sådant som regering, riksdag och statliga myndigheter bestämmer eller ålägger kommunerna.
I denna folder presenterar vi vårt valprogram, med lite om
vad vi har gjort denna mandatperiod och vad vi vill göra under nästa mandatperiod - om vi får ditt förtroende vid valet
till Nykvarns kommunfullmäktige den 19 september!

Förskolan och skolan
Vi har byggt ut och förbättrat barnomsorgen i kommunen, med
flera nya förskolor. Den satsningen vill vi fortsätta med. - i vår budget
för 2011 har vi avsatt 3,5 Mkr för att stärka kvaliteten i förskolan.
Vi har också, i stor politisk enighet, genomfört en omorganisation och utveckling av våra skolor, som innebär att vi tar tillvara
resurser och kompetens, för att vi i framtiden ska skapa Sveriges
bästa skola. Vi vill införa en kunskapsgaranti som garanterar att
alla elever ska lyckas, få möjlighet att utvecklas ifrån sina individuella förutsättningar. Målet är trygga och motiverade elever samt
en kunnig och engagerad personal. Med den nya, nyligen genomförda organisationen, är vi på god väg dit!
Kommunen har också fått en yrkesinriktad gymnasieskola, ett
privat initiativ som vi naturligtvis stöder på bästa sätt.
På bilden härintill ser du den nya och säkrare trafikangöringen vid
Turingeskolan. Ökad säkerhet och trygghet för våra våra elever är
något vi vill satsa på även i framtiden.

Tryggheten, vården och omsorgen
Alla som möter socialtjänsten ska känna stöd och få hjälp att stärka sin
egen förmåga till att klara sitt liv och sin vardag.
Socialtjänsten ska ges större möjlighet till att vara inriktad på uppsökande verksamhet gentemot barn och ungdomar, i samverkan med andra
aktörer. Socialtjänsten ska också arbeta för att stödja och minska antalet
missbrukare.
Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska också ha
möjlighet att få ett boende anpassat efter eget behov.
Äldre ska ha möjlighet att leva ett rikt liv präglat av oberoende och
självständighet under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet. Dit hör en parboendegaranti. De ska också känna
att de har ett tryggt boende anpassat efter sina individuella behov. Här
vill vi satsa på ett s. k. Livsstilsboende för äldre till rimliga hyror, med
gemensamma ytor för socialt umgänge med vänner och släkt. Vi vill
också satsa på att bygga ett nytt äldreboende, i nära anslutning till Lugnet.
På bilden det nya LSS-boendet i Sandtorp.

Boendet och byggnationen
Vi vill att Nykvarn skall behålla sin karaktär och charm som bruksort genom
ansvarsfull styrning av byggandet. Vi vill ha ett blandat bostadsbestånd med stora
och små bostäder, hyres- och bostadsrätter samt villor. Just nu prioriterar vi bland
annat det som kallas +55-boende, bra bostäder för äldre.
När det gäller villor så säljs nu de första kommunala villatomterna för självbyggnation på Brokvarnsområdet. NyBo har byggt hyresrätter i Skogslund (se bilden här
intill) där även en etapp två är planerad.
Hyresrätter behövs för de som vill sälja sin villa och flytta in i ett bekymmersfritt
boende. Även ungdomar behöver ofta en hyresrätt som sitt första boende. Vi vill
därför bygga ett hundratal lägenheter under mandatperioden. För att inte använda
skattepengar för att finansiera detta, så är vi öppna för att ombilda delar av NyBo:s
fastigheter till bostadsrätter, om hyresgästerna så önskar.
Nykvarnsborna äger nu ”gamla” IP och marken vid Älgbostad, ovanför Hökmossbadet. IP vill vi utveckla till ett vackert och centralt beläget parkområde, där bara
mindre delar, exempelvis ”isbanan”, kan användas för bostadsändamål. Älgbostad
ska framförallt bidra till att utveckla Hökmossbadet, men där kan även delar av
marken utnyttjas för boende, med fantastisk utsikt över Yngern.

Kulturen och fritiden
Nykvarn är en av Sveriges mest föreningsaktiva kommuner. Arbetet
med att att utveckla och underlätta för ideella föreningar inom idrott,
kultur och fritid kommer att fortsätta.
Vår nya idrottsplats med konstgräsplan, den öppna idrottsplatsen Qulan
vid Björkestaskolan, Jägarskogens naturreservat, samt den fortsatta
satsningen på Kulturmagasinet Ge Järnet (Däckshuset) är exempel på
vad vi prioriterat under den gångna mandatperioden.
Vi i Nykvarnspartiet vill i framtiden bredda satsningarna inom kultur
och fritid. Där ett nytt Föreningsråd för en bättre samordning mellan
föreningarna, kombinerat med ett gemenskapsföretag, skulle kunna
vara en framkomlig väg för expansion och utveckling. Vi vill, efter
köpet av Älgbostad, satsa stort på en förbättring av Hökmossområdet.
Bland övriga satsningar vi vill göra är en fortsatt satsning på kultursatsningen i Ge Järnet, en gästhamn i Taxinge samt fortsatt utveckling
av det nya idrottsplatsområdet, med t. ex. konstfrusen isbana, ev. ishall.
På bilden härintill den nya idrottsplatsen, med konstgräsplan.

Näringslivet och företagandet
Vi vill att företagsklimatet i Nykvarn ska vara bland de bästa i
landet, därför vill vi fortsätta att verka för ett gott samarbete mellan
kommun och näringsliv. Nya företagsetableringar är viktiga för vår
kommun, och de företag som finns ska få möjlighet att växa.
Vi har tagit ansvar och initiativ för att stärka konkurrenskraften i
hela regionen genom att vi beslutat att utveckla Mörby och Almnäsområdet för företagsetablering. Det är satsningar som skapar
förutsättningar för ett stort utbud av arbetstillfällen och sysselsättning i framtiden.
Vi har också gjort en miljösatsning, med järnväg in i området, som
ger möjlighet till säkra, effektiva och miljövänliga transporter.
Den centrumutveckling som planeras, tillsammans med externa
intressenter, kommer att skapa utrymme för ytterligare fler företag
och för oss invånare kommer detta att innebära ett utökat utbud av
handel och service.
På bilden ser du Volkswagen Parts Logistics Sverige fastighet i Mörbyområdet.

Kommunikationerna och miljön i centrum
Bra kommunikationer är avgörande för Nykvarns framtid. Det måste finnas goda
förutsättningar att åka kollektivt, till och från arbete och utbildning, inom hela
Storstockholmsområdet. Därför kommer vi att fortsätta diskussioner och överläggningar med SL och SJ för att att förbättra resandet. Vi måste göra det lätt för
våra invånare att välja kollektivtrafik. Parallellt med centrumutvecklingen vill vi
gå vidare med stationsprojektet för att skapa bättre tillgänglighet (Resecentrum
och ny bekväm passage över/under spåren) och säkerhet för våra resenärer.
För Nykvarnspartiet är det viktigt att vi i ALLA frågor har miljöaspekten med.
Vi arbetar för bättre pendlarparkering och mer frekvent kollektivtrafik för att
underlätta pendling och på så sätt få färre bilresor och en lägre miljöbelastning.
Vi elektrifierar industrispåret på Mörby. Vi kräver att byggandet vid Brokvarn
ska ha låg energiförbrukning. Vi vill att råvarorna till våra kommunala kök är
fria från onödiga tillsatser, gärna närodlat, ekologiskt. Vi drar fram avlopp till
Farfars Udde, bildar Jägarskogens naturreservat, satsar på nya cykelbanor och
ridvägar. Miljöaspekten finns med i allt vad vi gör!
I några frågor som vi driver är miljön en kärnfråga: Vi tar initiativ till att utreda
möjligheter till vindkraft, vi arbetar för att få ett Miljömotorcenter på Almnäs,
sätter miljömål för kommunen och tar fram en energi- och klimatplan. Vi arbetar
också för att vi ska få möjlighet att tanka biogas i våra bilar.

Ekonomin och förvaltningen
Vi har haft förmånen och förtroendet att ansvara och leda vår kommun
under denna mandatperiod. Det har varit oerhört positivt, men samtidigt
en stor utmaning då det har varit en period som präglats av finansoro,
avmattning i den svenska ekonomin och lågkonjunktur och som ställt
stora krav på politisk ledning. Tidigt mötte vi dessa utmaningar genom
beslut och åtgärder, vilket visade sig ha god effekt.
Vi anser att för att klara framtidens utmaningar och behov måste vi
fortsätta arbeta på ett strukturerat sätt, där vi alltid söker effektiviseringsvinster för att värna medborgarnas skattepengar.
Vårt mål är att skapa en effektiv kommunal organisation och vi vill
kunna erbjuda invånarna ökad valfrihet. Hög kvalitet samt god service
inom alla verksamheter ska känneteckna vår kommun.
Du som är nykvarnsbo ska helt enkelt få så mycket service som möjligt
för dina skattepengar!

Textbearbetning, foto, layout & original: Göran Lundbom

Din röst på Nykvarnspartiet är en röst på framtidstro,
ekonomiskt ansvarstagande, utveckling och kompetens!

Brev: Box 48, 155 21 Nykvarn, E-post: info@nykvarnspartiet.se, Hemsida: www.nykvarnspartiet.se

