HEJ,

ALLA
NYKVARNSBOR!
Jag heter Bob Wållberg och är sedan 2012 kommunalråd i Nykvarns kommun. 1991 flyttade jag till
Nykvarn, ett beslut som jag inte ångrar. Jag har trivts från första stund!
Som gammal Umeåbo uppvuxen på Berghem, så var villaidyllen Nykvarn ett givet val när vi letade nytt
boende när första barnet hade kommit.
Idag är jag särbo och fyrabarnsfar till två tjejer och två killar som jag älskar över allt annat.
Under min uppväxt i Umeå var idrott och kultur det som var mest stimulerande. Jag har testat de flesta
sporterna, spelat fotboll aktivt, tränat och tävlat i judo med mera. Jag hade också förmånen att starta
upp och som tränare coacha UIK:s (Umeå IK) första damlag i fotboll.
Kulturen har också hela tiden varit ett tema som stimulerat då jag i tonåren var
ordförande i Umeå Rockförening och sångare och gitarrist i punkbandet ”Old Mc
Pherson”. Utan sprudlande kultur – så har vi inget sprudlande samhälle.
I gymnasiet gick jag 4-årig teknisk linje och i samband med att jag avslutade
lumpen i Karlsborg så valde jag att flytta till Stockholmsområdet – för det
var här jobben fanns.
Under mitt yrkesverksamma liv har jag passerat genom tre av de största
internationella styr- och övervakningsbolagen med befattningar som från start var
servicetekniker men som ganska snart ledde till företagsledande befattningar. De sista 20 åren har jag
haft chefstjänster inom sälj- och marknadsföring.
Kuriosa är väl också att jag hunnit med att vara projektledare vid nybyggnationen av ett köpcentrum i
Kingston utanför London samt medverkat vid utbyggnad av fjärrvärme i Novolinina i Irkutsk i Sibirien.
De senaste åren har dock varit koncentrerade till tyngre energiprojekt med värmepumpar och
kylmaskiner satta i system på köpcentrum och större kontorskomplex. Idag är jag tjänstledig från min
tjänst som nyckelkundsansvarig på konsultbolaget ÅF.
Hur hamnade jag då i politiken? Ja, man kan nog säga att jag halkade in på ett ”bananskal”.
Då jag startat och drivit rockföreningen R&C – Rock & Cult i Nykvarn - så blev jag tillfrågad av
Nykvarnspartiet 2003 om jag inte ville ta över ordförandeskapet i kommunfullmäktiges
beredningsgrupp Kultur och fritid efter dåvarande och avgående ordförande Göran Lundbom.
Jag tackade nej tre gånger. Hade någon sagt till mig veckorna innan att ”snart kommer du
att vara kommunpolitiker” så hade jag nog bara skrattat.
Men så blev det – och mer blev det... Det som attraherade var det lokalpolitiska i
inriktningen hos Nykvarnspartiet, utan inblandning av rikspolitisk hemvist. ”Är det
bra för Nykvarnsborna – då duger det för oss...”.
Och idag känns det bara inspirerande och häftigt att få vara med och positivt direkt
kunna påverka samhällsutvecklingen i Nykvarn.
Nykvarnspartiet har nu haft förmånen och förtroendet hos er Nykvarnsbor att leda
kommunen under de senaste tre mandatperioderna – ett förtroende som jag
personligen är väldigt ödmjuk inför och hoppas att vi kan få fortsätta, till förmån
för alla oss Nykvarnsbor.
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Vi har en

Välskött ekonomi
”Nykvarn andas framtidstro – vår viktigaste uppgift är att säkra leveransen till
Nykvarnsborna, där vi är satt att säkerställa mesta möjliga leverans och kvalitet för
skattepengen. En ekonomi i balans är i det den viktigaste parametern för ett livskraftigt
Nykvarn och den viktigaste kraften i den mindre kommunens framtida tillväxt.”
Vår ekonomi är idag i god ordning och vi har i så väl lågkonjunktur som högkonjunktur visat
positiva resultat. Den ekonomiska tillväxten har varit stabil och vi har sedan valet 2003 för
över 10 år sedan ökat driftresurserna till vår kommunala service med 191 miljoner kronor.
Det är en ökning med hela 72 %.

Vi tar ansvar för helheten.
Vi lovar inte allt till alla – men det vi lovar det håller vi...
För mig så har ansvaret för en god och välskött ekonomi varit det absolut viktigaste och
mest centrala i mitt uppdrag som kommunalråd.
En välskött ekonomi handlar om att varje skattekrona du bidrar med används på absolut
bästa och mest effektiva sätt.
Leveransen till alla oss Nykvarnsbor – är det primära och centrala!

NU SER VI FRAMÅT!

Här kommer ett axplock av vad vi i Nykvarnspartiet vill göra och arbeta vidare med under
den kommande mandatperioden. Vårt mål är att göra det dagliga livet enklare och lättare
för alla oss Nykvarnsbor!

Förskolan och skolan
• Vi vill fortsätta arbetet med att bygga ut, utveckla och förbättra förskolan och skolan för att nå målet Sveriges bästa skola
2025.
• Kvalitén i förskolan ska fortsatt förbättras.
• Vi kommer att arbeta för att återinföra föräldrautbildningen.
• Vi arbetar för ökad valfrihet och att våra elever fritt ska kunna välja gymnasium i hela Sverige.
• Vi kommer att fortsätta att arbeta för en enhetstaxa inom lokaltrafiken i hela Mälarregionen 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 som ger våra ungdomar en bra start i livet!
• Vi vill verka för ett ökat engagemang gällande våra barns medverkan på sociala medier bland Nykvarns föräldrar och på så sätt
jobba för ännu mer trygghet.
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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.
• Vi kommer att fortsätta arbeta för att Nykvarn ska vara en bra kommun för äldre att bo och leva i.
• Vi kommer att säkra en god dialog och en fortsatt utveckling av insatser för seniorer och personer med funktionsnedsättning
inom kommunen.
• Vi ska fortsatt arbeta aktivt 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 kommer att fortsätta arbetet för en ökad närhet till den nya lokala polisorganisationen.

Miljön
• Miljöaspekten ska finnas med i alla våra beslut och vi tar därför fram ett miljömålsprogram som aktivt styr kommunens
miljöarbete.
• Vi vill fortsätta med en utbyggnad av vatten och avlopp, bredband samt gång- och cykelvägar i stråket från Turinge till Berga Ö,
Sundsvik och Stensättra, och på sikt ut till Björnnässtrand samt i stråket från Sandtorp till Taxinge.
• När kommunalt avlopp inte är möjligt vill vi arbeta för enskilda avlopp med hög reningsgrad, typ minireningsverk.
• För att trygga vattenförsörjningen, planerar vi att bygga ett eget vattentorn.
• Vi vill bygga ut gång- och cykelvägar och bredband via fiber så att Nykvarnsborna ska kunna arbeta hemma.
• Vi vill ha bättre pendlarparkeringar och underlätta kollektivresandet och samåkning.
• Vi vill ha möjlighet att tanka biogas i Nykvarn.
• Vi vill fortsatta arbeta för att Nykvarn ska få en större lokal återvinningscentral.
• Vi vill utreda möjligheten att erbjuda en ”cykelpeng” till fast anställda medarbetare inom kommunen.
• Vi 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.
• Vi vill att kommunen ska fortsätta arbeta för fler ekologiska närproducerade produkter på kommunens matsedlar.
• Vi vill 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.
• Vi vill också se över situationen vid våra kommunala badplatser, så att alla kan trivas och umgås på ett trevligt sätt.

Boende och byggnation

• Vi kommer att fortsätta arbeta för att alla som vill bo i Nykvarn ska kunna göra det. Därför arbetar vi för en mångfald av
boendeformer och storlekar som möjliggör boende i alla åldrar från ”vaggan till graven”. I Nykvarn ska du kunna göra hela
din boenderesa.
• Centrumnära kommunalt ägda fastigheter ska förädlas. Gamla idrottsplatsen och Älgbostad vid Yngern ska bebyggas.
• Nykvarnspartiet vill också arbeta för att det golfnära boendet vid Turinge och Vidbynäs utvecklas.
• Nykvarnspartiet vill fortsatt att Nykvarn behåller sin karaktär av ett villasamhälle.

VAL 2014

Kulturen och fritiden

• Nykvarnpartiet kommer att arbeta för att vidareutveckla dialogen med våra pensionärs-, handikapp-, kultur-, och
idrottsföreningar.
• Vi i Nykvarnspartiet vill i framtiden fortsätta satsningarna inom kultur- och fritidsområdet.
• Ett nytt föreningsråd, kombinerat med ett gemenskapsföretag, skulle kunna vara en framkomlig väg för expansion och
utveckling.
• Vi vill fortsätta att utveckla Hökmossbadet och Kulturmagasinet Ge Järnet.
• En ny multihall ska utredas och vi vill fortsätta att utveckla området runt nya idrottsplatsen.
• I dialog med Nykvarnsborna vill vi utveckla fler utegym och lekplatser.
• Ridskoleverksamheten i kommunen ska utvecklas och vi kommer att arbeta för att en ridled etableras i Nykvarn.
• Vi vill skapa en marina och gästhamn i Taxinge.
• Vi vill skapa en ny evenemangsplats i kommun – så att Turinge Marknad kan fortleva.

Näringslivet och företagandet

• Nya företagsetableringar är viktiga för vår kommun och de företag som finns här ska få möjlighet att växa.
• Vi kommer att fortsätta att arbeta för att ytterligare förbättra företagsklimatet i kommunen.
• Vi vill självklart också fortsätta att utveckla Stockholms läns största verksamhetsområde – Stockholm Syd Mörby – Almnäs.
• Vi vill att det alltid ska finnas färdig detaljplanelagd mark i bra lägen.
• Vi vill fortsätta arbeta för snabba handläggningstider för detaljplaner och bygglov.
• Vi vill arbeta för att ett miljömotorcenter etableras på Stockholm Syd.

Kommunikationerna

• Bra kommunikationer är avgörande för Nykvarns framtid. Det ska finnas goda förutsättningar att åka kollektivt, till och från
arbete och utbildning, inom hela Stockholmområdet.
• Vi vill fortsätta arbeta för att få bättre tåg – och bussturtäthet – till nytta för Nykvarnsborna.
• Vi kommer att fortsatta föra fram Nykvarnsbornas önskan om en stationsbyggnad eller resandecentrum.
• Vi kommer att fortsätta att driva frågan om Trafikplats Taxinge.
• Vi kommer även att arbeta för att fler gång- och cykelvägar byggs i kommunen.

Ekonomin och förvaltningen

• Vi vill arbeta för en effektiv förvaltning med fokus på att leverera bra service till Nykvarnsborna.
• Vi vill säkerställa en fortsatt hushållning med Nykvarnbornas skattepengar.

Vårt vallöfte till dig!
Leveransen till alla oss Nykvarnsbor – är det primära och centrala!
Vi lovar dig en fortsatt välskött ekonomi och att våra beslut alltid
kommer att utgå från vad som är bäst för dig som Nykvarnsbo och
Nykvarn, allas vår gemensamma kommun.
Vi hoppas att vi får ditt förnyade förtroende att
fortsätta leda Nykvarn de kommande fyra åren,
genom att du röstar på Nykvarnspartiet i valet till
kommunfullmäktige söndagen den 14 september!
Med vänliga hälsningar
Bob Wållberg, kommunalråd
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Ditt bästa val.
Box 48 | 155 21 Nykvarn
E-post: info@nykvarnspartiet.se
www.nykvarnspartiet.se
Gilla oss gärna på facebook

