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HEJ,

ALLA
NYKVARNSBOR!

Jag heter Gunilla Lindstedt och är sedan 2021 kommunalråd i Nykvarns kommun. Jag är tacksam för att jag fått förtroendet att ha ett så spännande och ansvarsfullt uppdrag.
Jag har större delen av tiden, sen jag var 10 år, bott i Nykvarn. Som 10 åring flyttade jag med
min familj från Södertälje till Taxinge. När jag flyttade hemifrån lämnade jag kommunen
några år men med barn som skulle börja förskoleklass valde jag att flytta tillbaka till Nykvarn,
kommunen där jag ville att mina barn skulle växa upp.
Med 25 års erfarenhet som kommunal tjänsteman kändes klivet, till att
engagera mig politiskt på heltid, nära och viktigt.
De åren arbetade jag som resultatenhetschef för en myndighet för vuxna
med missbruk/beroende. Att skapa förutsättningar för människor som
behöver stöd har alltid varit viktigt för mig och något som i alla uppdrag står
högst upp bland mina prioriteringar.
Att dagligen få arbeta med frågor som rör Nykvarns utveckling och oss som
bor här känns som ett av det viktigaste uppdragen jag kan ha och jag
kommer alltid göra mitt yttersta för att göra mig förtjänt av det!
Att valet för mig blev att engagera mig i Nykvarnspartiet, var utan
tvekan för att fokus i alla frågor alltid kan vara:
”Är det bra för Nykvarnsborna - då är det de vi driver”.
Nykvarnspartiet har nu haft förmånen och förtroendet hos er
Nykvarnsbor att leda kommunen under de senaste fem
mandatperioderna - ett förtroende som jag personligen är
väldigt ödmjuk för och hoppas att vi kan få fortsätta att ha,
till förmån för alla oss Nykvarnsbor.

Vad har då hänt
den senaste mandatperioden?

Här kommer ett litet axplock…
• Infört möjligheten att skicka medborgarförslag digitalt
• Invigt Furuborghallen
• Invigt Lillhaga förskola
• Invigt Vattentornet
• Ny gång och cykelväg mellan Mörby och Södertälje
• Flyttat in i nytt Kommunhus
• Fått fart på centrumbygget
• Fem nomineringar till White Guide (2021) för årets
måltidschef, seniorkock, seniormåltid, årets hållbara
skolmatskommun och årets skolrestaurang.
• Avsatt investeringsmedel till att utreda och bygga en
västra trafikplats i Taxinge
• Fått goda resultat i corona-utredningen
• Tagit första spadtaget tillsammans med Sveriges
näringsminister för att bygga SEEL, med Research
Institutes of Sweden AB (RISE) som ägare.
• Tagit första spadtaget till infrastrukturen i Mörby 5
som öppnar upp till Almnäs trafikplats
• VA-Berga ö
• Enligt statistik från SCB så anser över hälften av ett
antal tillfrågade Nykvarnsbor att kommunens åtgärder under coronapandemin varit bra.

• En ny fosfordamm vid Kämsta ska bidra till att höja
kvaliteten på vattnet i bland annat sjön Måsnaren.
• Infört pris för Nattvandring
• Tecknat samarbetsavtal med fiberleverantören Open
Infra om att bygga fiber till Nykvarns hushåll på landsbygden.
• I tidningen Fokus (2021) rankning av boendekvaliteten i landets kommuner klättrar Nykvarn 20 placeringar och ligger nu på plats 33 av Sveriges 290
kommuner.
• Lillhagaskolans engagerade arbete kring hållbar och
klimatsmart mat har tagit skolan till final tävlingen
Arla Guldko i kategorin Bästa Matglädjeskola.(2021)
• Statens kulturråd har beviljat 529 200 kronor till skapande skola i Nykvarn för läsåret 21/22.
• Vattentornet var en av tre finalister i den prestigefyllda tävlingen Årets bygge som delas ut av tidningen
Byggindustrin. (2021)
• Kommunen har byggt en vattenmack där spolbilar,
entreprenörer och även privatpersoner kan tanka
rent vatten.
• Intentionsavtal med Bröderna Hagelin Invest gällande
en padelhall inom Furuborgområdet.

• Den upplevda tryggheten i Nykvarn är
hög enligt Polisens trygghetsundersökning 2020

Vi tar ansvar för helheten.
Vi lovar inte allt till alla
- men det vi lovar, det håller vi...
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NU SER VI FRAMÅT!

Här kommer därför ytterligare 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!
Barnen är vår framtid.
Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas
och växa upp i trygghet.
Skolan är högsta prioritet och vår vision är att vi har
Sveriges bästa skola. Alla barn i skolan ska få möjlighet
att utvecklas efter sin förmåga. Våra förskolor och
skolor ska vara i ett gott skick och ha utemiljöer med
gott om grönska och solskydd.

Våra äldre ska känna sig trygga
genom att vård och omsorg finns för alla
och håller hög kvalitet.

Vi hushåller med våra resurser för att ha
mer att fördela i vår välfärd.
Vi ska ha en fortsatt bra ekonomi där visionen är att
investeringar i vår välfärd finansieras med eget kapital.
Kommunen ska vara tillgänglig för alla, förutsägbar och
transparent.

Det ska gå att leva hållbart i vår kommun.
Vi tar hand om vår naturnära kommun
genom att vårda skogar, sjöar och
naturreservat.

Alla Nykvarnsbor som kommer i kontakt med
organisationen inom vård och omsorg ska känna att de
får snabb hjälp och stöd till att stärka sin egen förmåga
att klara sin tillvaro och känna sig trygga i vardagen.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och
kommuner är viktiga motorer i omställningen till ett
hållbart samhälle. Vi ska vara med i den omställningen.
Därför vill vi bland annat satsa på en större solcellspark
som alstrar fossilfri el, vilket sänker både våra utsläpp av
CO2 och våra elkostnader.

Vi ska ha attraktiva bostäder
för gammal som ung, ett levande centrum
och bra hållbara kommunikationer.

Alla som vill ska ha möjlighet till idrott.
Det är nära till spontan aktivitet
och friluftsliv.

Det ska finnas mycket goda möjligheter att ta sig fram
på ett miljövänligt sätt med kollektivtrafik, bil och
cykel. Vårt centrum ska kännas välkomnande, varmt
och tryggt.

Spontan aktivitet och friluftsliv ska vara lättillgängligt
genom närheten till grönytor och våra fina
naturområden. Nykvarns många fantastiska
idrottsföreningar ska ha de rätta förutsättningarna för
att kunna växa, vara aktiva och framgångsrika.

Du hittar vårt fullständiga
valprogram på
www.nykvarnspartiet.se
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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 för vår gemensamma
kommun.

Vi hoppas att vi får ditt fortsatta för
troende att leda Nykvarn även de
kommande fyra åren, genom att du
röstar på Nykvarnspartiet i kommun
valet söndagen den 11 september.
Med vänliga hälsningar
Gunilla Lindstedt,
kommunalråd

www.nykvarnspartiet.se
Box 48 | 155 21 Nykvarn
E-post: kontakt@nykvarnspartiet.se
Följ oss gärna på Facebook och Instagram

