Nykvarnspartiet

- DITT
BÄSTA
VAL!
Nykvarnspartiets valprogram
inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige
söndagen den 14 september 2014

Nykvarnspartiet
Nykvarnspartiet startades våren 1998 av
några personer som arbetade för att
Nykvarn skulle bli egen kommun vid
folkomröstningen 1997. Vår utgångspunkt
är att kommunalpolitik handlar om att på
ett praktiskt sätt lösa frågor som är viktiga
för Nykvarnsborna. Vi är ett parti för alla,
oberoende om man röstar rött, blått eller
grönt i andra val. Därför är vår partifärg
lila och vårt valspråk ”Praktiska lösningar
är bättre än ideologiska låsningar”.
Hos oss finns människor i de flesta åldrar,
med olika bakgrunder och med olika yrkes
erfarenheter. Det är genom våra många
medlemmars nätverk som vi fångar upp
Nykvarnsbornas önskemål, behov och
förslag. Det som förenar oss är vår vilja att
göra Nykvarn så bra som möjligt att bo och
verka i.
Vår spelplan är Nykvarn, vi har inget
moderparti uppe i Stockholm som
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bestämmer hur vi ska tycka och agera. Vår
enda uppgift är att jobba för Nykvarnsbornas
bästa.
Däremot måste vi förstås ibland ta hänsyn till
vår omvärld och yttre omständigheter, sådant
som regering, riksdag, EU, FN och statliga
myndigheter bestämmer eller ålägger oss i
kommunerna.
Vägledande i vår politik under kommande
mandatperiod kommer fortsatt att
vara de två övergripande kommunala
styrdokumenten ”Vision 2025” och
”Översiktsplan 2014”, vilka har tagits fram i
bred förankring med Nykvarnsborna.
Vi presenterar här vårt valprogram, med ett
axplock av vad vi har gjort och framförallt
vad vi vill göra under nästa mandatperiod.
”Vi vågar, vi vill och vi kan – stöd oss och
påverka din egen och Nykvarns framtid.”
Målet är att göra det dagliga livet enklare och
lättare för alla oss Nykvarnsbor.
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Förskolan och skolan
Nykvarnspartiet ligger bakom målsättningen
Sveriges bästa skola 2025.
Vi vill fortsätta arbetet med att bygga ut, ut
veckla och förbättra både förskola och skolan
för att nå detta mål.
Skälet till att vi på allvar tog tag i skolfrågan
var att resultaten var för dåliga i Nykvarn. År
2007 rankades niondeklassarnas betygssnitt i
Nykvarns skolor till plats 156 av Sveriges 290
kommuner, alltså under medel för Sverige!
Vi tog vårt ansvar och genomförde en omor
ganisation av skolan. Det har resulterat i att
vi 2013 låg på 9:e plats i SKL:s (Sveriges Kom
muner och Landsting) ”Öppna jämförelser” i
Sverige och vi vet nu också att elevernas re
sultat i niondeklass ytterligare har förbättrats
under 2014.
På grund av ett ökat elevunderlag har vi
påbörjat projekteringen av en ny skola vid
Strängbetong/Furuborg. Skolan ska vara fär
digbyggd 2017.
Nykvarnspartiet har drivit igenom en utök
ning av vistelsetiden för ”15 timmars barn”
till 20 timmar i veckan samtidigt som vi har
gett mer pengar till förskolan. Kvalitén i för
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skolan ska fortsatt förbättras, det är där vi
lägger grunden. Får vi ert förnyade förtroen
de vill vi också arbeta för att återinföra för
äldrautbildningen.
Vi i Nykvarnspartiet vill arbeta för ökad valfri
het och att Nykvarnseleverna fritt ska få välja
gymnasium i hela Sverige.
Vi kommer också att fortsätta arbeta för en
enhetstaxa inom lokaltrafiken i hela Mälarre
gionen för att öka rörligheten för våra elever
och invånare.
Nykvarnspartiet vill att vi i kommunen
i samarbete med näringslivet startar en
Yrkeshögskola med inriktning på avancerad
projektledning. En utbildning som ger jobb
eftersom det finns ett stort behov av utbildad
kompetens inom främst bygg- och installa
tionsbranschen, men som även är attraktiv
för många andra verksamheter.
Teknikens möjligheter utvecklas i en rasande
fart och våra barn berörs allt mer av sociala
medier. Vi vill verka för ett ökat engagemang
bland Nykvarns föräldrar och på så sätt jobba
för ännu mer trygghet.

Trygghet, vården
och omsorgen
Alla som kommer i kontakt med vård och
omsorg ska känna att de får stöd och hjälp
att stärka sin egen förmåga till att klara sitt liv
och känna sig trygga i sin vardag.
Nykvarns kommun utsågs 2011 till Årets
Seniorkommun av Sveriges Pensionärs
förbund, SPF. Vi i Nykvarnspartiet kommer att
fortsätta arbeta för att Nykvarn ska vara en
bra kommun för äldre att bo och leva i. För
att underlätta detta arbete har bland annat
en lokal värdighetsgaranti tagits fram inom
äldreomsorgen.
Två nya gruppboenden har byggts i
kommunen. De ger personer med fysisk- eller
psykisk funktionsnedsättning möjlighet till ett
modernt boende anpassat till deras behov.
Hjärtstartare har dessutom blivit utplacerade
på biblioteket, på nya idrottsplatsen och i alla
våra idrottshallar.

Fyra gånger per år träffar vi
representanter från pensionärs- och
handikapporganisationer för att säkra en
god dialog och en fortsatt utveckling av
insatser för seniorer och personer med
funktionsnedsättning inom kommunen.
Trygg i Nykvarn är ett forum där vi i
samverkan med polisen, räddningstjänsten,
frivilliga organisationer och kommunen
aktivt arbetar med trygghetsfrågor rörande
Nykvarn.
Äldre ska i Nykvarns kommun ha möjlighet
att leva ett rikt liv präglat av oberoende och
självständighet under trygga förhållanden.
Vi kommer att fortsätta att arbeta för att ge
valmöjligheter till olika boendeformer för
våra seniorer.
Vi vill med hjälp av den nya polismyndigheten
fortsätta arbetet för en ökad närhet till den
lokala polisorganisationen.
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Miljön
För Nykvarspartiet är miljöpolitik jordnära
praktiska handlingar som beslutas och
genomförs inom kommunens gränser.
Miljöaspekten ska finnas med i alla
våra beslut och vi tar därför fram ett
miljömålsprogram som aktivt styr
kommunens miljöarbete.
Vi har sett till att kommunalt vatten
och avlopp samt bredband byggts ut till
Hökmossen och Farfars Udde, detta för att
undvika läckage av avloppsvatten i mark och
sjö. Vi vill fortsätta med en utbyggnad av
vatten och avlopp samt bredband i stråket
från Turinge till Berga Ö, Sundsvik och
Stensättra och på sikt ut till Björnässtrand
samt i stråket från Sandtorp till Taxinge.
Uppe på ledningsgatorna vill vi göra gångoch cykelväg för att göra det attraktivare att
cykla. Möjlighet till miljövänlig transport och
motion på samma gång helt enkelt.

Vi vill utreda möjligheten till att erbjuda en
”cykelpeng” till fast anställda medarbetare
inom kommunen för att bidra till minskad
användning av bil till och från jobbet.
Nykvarnpartiet vill se över möjligheten att vi
i kommunen planterar ett nytt träd för varje
nyproducerad lägenhet, småhus eller villa i
kommunal regi. Vi vill också fortsätta utbytet
av gatubelysning till LED-lampor, för att säkra
både miljön och tryggheten i vår kommun.
Vi vill att kommunen ska fortsätta arbeta
för fler ekologiska och närproducerade
produkter på kommunens matsedlar inom
skola, vård och omsorg.

När kommunalt avlopp inte är möjligt vill
vi arbeta för enskilda avlopp med hög
reningsgrad typ ”minireningsverk”.

Nykvarnspartiet kommer att fortsätta
att utveckla långsiktiga och hållbara
underhållsplaner gällande vår utemiljö.
Målet är att det ska vara helt, rent, snyggt
och tryggt på våra gator, parker och torg.

För att trygga vattenförsörjningen för alla oss
Nykvarnsbor i händelse av driftsstörningar
på VA-nätet, planerar vi att bygga ett eget
vattentorn.

Efter denna fantastiska badsommar ser vi
också ett behov att se över situationen vid
våra kommunala badplatser, så att alla kan
trivas och umgås på ett trevligt sätt.

Vi bygger ut gång- och cykelvägar och
bredband via fiber så att Nykvarnsborna
ska kunna arbeta hemma. Vi vill ha bättre
pendlarparkeringar för att underlätta
kollektivresandet och samåkning. Vi vill ha
möjlighet att tanka Biogas i Nykvarn.
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Vi följer försöket med källsortering i hemmen
och vill fortsätta arbeta för att Nykvarn ska få
en större lokal återvinningscentral.

Boende och byggnation
Samhällsutbyggnaden i kommunen ska
utvecklas i ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbara bebyggelsestråk inom tätorten och
upp mot Mälaren, Sundsvik och Taxinge. I
dagsläget finns en stor mängd lägenheter
planerade i flerbostadshus och villor.
En plan som visar var vi ska bygga hus och
etablera verksamheter och industri antogs i
juni 2014 av kommunfullmäktige. Denna så
kallade Översiktsplan, är vägledande för vår
framtida mark- och vattenanvändning.
Nykvarnspartiet kommer att fortsätta
att arbeta för att alla som vill bo kvar i
Nykvarn ska kunna göra det. Därför arbetar
vi för en mångfald av boendeformer och
bostadsstorlekar som möjliggör boende i alla
åldrar från ”vaggan till graven”. I Nykvarn ska
du kunna göra hela din boenderesa!
För att ge många möjlighet att bo nära
stationen och service har vi arbetat fram
en plan för ett nytt centrum med cirka 240
lägenheter och kommersiell service. Planen

har vunnit laga kraft och håller nu på att
genomföras.
Vårt kommunala bostadsbolag NYBO har
påbörjat byggnationen av 72 nya lägenheter i
centralt läge.
Centrumnära och kommunalt ägda
fastigheter ska förädlas och därför pågår nu
arbetet med att ta fram förslag på hur ”gamla
IP” och ”Älgbostad” vid Yngern ska kunna
bebyggas.
Nykvarnspartiet vill också arbeta för att det
golfnära boendet i Turinge och Vidbynäs
utvecklas.
I Nykvarn har vi idag cirka 70 procent villor
och småhus och 30 procent flerbostadshus.
Nykvarnspartiet vill fortsatt att Nykvarn
behåller sin karaktär av villasamhälle
och därför stödjer vi planerna på att
ett större antal småhus och villor byggs
både centrumnära och i det vi kallar
”Mälarstråket” ut mot Sundsvik och Taxinge.

Bildmontage Reflex Arkitekter
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Kulturen och fritiden
Nykvarn är en av Sveriges mest
föreningsaktiva kommuner. Nykvarnspartiet
kommer att arbeta för att vidareutveckla
dialogen med våra pensionärs-, handikapp-,
kultur- och idrottsföreningar.
Här följer några exempel på vad vi
har prioriterat under den gångna
mandatperioden:
En ny servicebyggnad med åretruntstandard
byggs vid Hökmossbadet och badet har
fått nya och större pontonbryggor. Folkets
park lever igen och kulturaktiviteterna har
aldrig varit fler i Qulturum Sländan och på
biblioteket. En ny läktare har byggts vid
konstgräsplanen nära Strängbetong.
Vi i Nykvarnspartiet vill i framtiden fortsätta
satsningarna inom kultur- och fritidsområdet.
Ett nytt föreningsråd för bättre samordning
mellan föreningarna, kombinerat med ett
gemenskapsföretag, skulle kunna vara en
framkomlig väg för expansion och utveckling.
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Vi vill fortsätta att utveckla Hökmossbadet
och Kulturmagasinet Ge Järnet. För att
tillgodose det stora behovet av halltider ska
en ny multihall utredas och när Strängbetong
nu ska avveckla sin verksamhet vill vi
fortsätta utvecklingen av området runt nya
idrottsplatsen.
I dialog med Nykvarnsborna vill vi
utveckla fler utegym och lekparker.
Ridskoleverksamheterna i kommunen ska
utvecklas och vi kommer att fortsätta att
arbeta för att en ridled etableras i Nykvarn.
Vi vill ta till vara möjligheten att skapa en
marina och gästhamn i Taxinge.
Nykvarnspartiet vill att Turinge Marknad ska
återuppstå och vi vill därför se en ny möjlig
evenemangsplats i kommunen.

Näringslivet
och företagandet
Nya företagsetableringar är viktiga för vår
kommun, och de företag som finns här ska
få möjlighet att växa.
Nykvarnspartiet arbetar ständig med
att förbättra dialogen med näringslivet
genom näringslivsrådet, företagsbesök
samt nätverksträffar med aktörer från
besöksnäringen och våra största företag.
Ett arbete vi kommer att fortsätta med för
att ytterligare förbättra företagsklimatet i
kommunen.
För att stärka konkurrenskraften i hela
regionen arbetar vi, med övriga markägare,
för att utveckla Stockholm läns största
verksamhetsområde – Stockholm Syd Mörby/
Almnäs.

Vi i Nykvarnspartiet vill att det alltid ska
finnas färdig detaljplanelagd mark i bra
lägen, både på Stockholm Syd – Mörby och
i Taxinge, där företag kan etablera sig. Vi
kommer även att fortsätta arbeta för snabba
handläggningstider för detaljplaner och
bygglov.
Fordonsindustrin, med Scania i spetsen, är
mycket viktiga arbetsgivare i regionen. Därför
vill vi arbeta för att ett Miljömotorcenter
etableras på Stockholm Syd där industrin
och högskola/universitet kan mötas för
att utveckla framtidens produkter. Dessa
produkter kräver stor tillgång på tekniskt
kunnande och ytor där konstruktioner kan
testas och demonstreras.
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Kommunikationerna
Bra kommunikationer är avgörande för
Nykvarns framtid. Det ska finnas goda
förutsättningar att åka kollektivt, till och
från arbete och utbildning, inom hela
Stockholmsområdet.

Vi har bidragit till att trafikplats Almnäs
har byggts, ett projekt som kommer att
möjliggöra för fler företagsetableringar och
fler arbetstillfällen på Stockholm Syd Mörby/
Almnäs.

Vi har bland de många intressenterna i
Mälardalen fortsatt påverka alla aktörer för
att få bättre tåg- och bussturtäthet till nytta
för Nykvarsborna, ett arbete som vi kommer
att fortsätta med.

Nykvarnspartiet kommer att fortsätta
att driva frågan om Trafikplats Taxinge
tillsammans med de lokala näringsidkarna i
Taxinge samt Strängnäs kommun.

Parallellt med centrumprojektet har
stationsområdet anpassats för ökad
tillgänglighet, med en gångtunnel under
järnvägen samt hissar upp till de båda
perrongerna. Vi kommer även i framtiden att
fortsätta föra fram Nykvarnsbornas önskan
om en stationsbyggnad eller resandecentrum
med väntsal i våra förhandlingar med bland
annat Trafikverket.
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Vi kommer även att arbeta för att fler
gång- och cykelvägar byggs i kommunen,
till exempel från Turinge till Sundsvik samt
från Sandtorp till Taxinge med en eventuell
fortsatt utbyggnad mot Hedlandet och
Mariefred.
Nykvarnspartiet kommer också att arbete
för en förbättrad turtäthet på bussarna i
kollektivtrafiken till och från Taxinge och
Sundsvik.

Ekonomin och förvaltningen
Vi har haft ansvaret att leda vår kommun
under den senaste mandatperioden. Under
denna period har vi åstadkommit en positiv
ekonomisk utveckling i Nykvarn, detta trots
att vi hämmats av finanskrisen 2008. Vi
tog tag i problemen i tid och framtidstron i
Nykvarn har aldrig varit större än i idag.
Nykvarn är en expansiv kommun i en
expansiv region. Nykvarnspartiet vill arbeta

för en effektiv förvaltning med fokus på
att leverera bra service till Nykvarnborna.
För att uppnå detta vill vi säkerställa
fortsatt hushållning med Nykvarnsbornas
skattepengar, både på kort och lång sikt.
Närhet, delaktighet och tillgänglighet ska
fortsatt vara honnörsord i Nykvarn, både för
oss förtroendevalda och för tjänstemännen i
kommunförvaltningen.
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Din röst på Nykvarnspartiet
är en röst på

FRAMTIDSTRO
EKONOMISKT
ANSVARSTAGANDE
UTVECKLING
och KOMPETENS

Box 48 | 155 21 Nykvarn
E-post: info@nykvarnspartiet.se
www.nykvarnspartiet.se
Gilla oss gärna på facebook

