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Margit och Stig Nyman med sonen Thomas Nyman och hans familj i Töjnan
stöttar varandra för att få vardagspusslet att gå ihop. Foto: Photos 4 U

Vi vill satsa på högre livskvalitet i Sollentuna!
Det är mycket som ska stämma för att vi ska få
ihop livspusslet i en stressig vardag. Här i vår
kommun Sollentuna gör KD en avgörande
insats för att göra livet och vardagen betydligt
tryggare och enklare för oss alla – barnfamiljer,
ungdomar, människor i arbetslivet och äldre.
– Vi fick starkt stöd från Sollentunaborna redan
förra valet och har hunnit genomföra en hel del,
säger kommunalrådet Magnus Ramstrand (KD).
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KD vill stärka valmöjligheter som spänner över alla generationsgränser:
Förskola och skola med självklar syskonförtur.
Privata och kommunala skolor av hög kvalitet.
Ännu fler möjligheter för barns idrottande. Sollentuna
fotbollshall är ett bra exempel på hur vi stöttar ungdomars
fysiska hälsa. Dessutom har vi seniortaxa i våra idrottshallar!
Sjukhusvården ska förstatligas och en större satsning görs för
bättre öppettider på vårdcentraler.
Kultur ger guldkant på tillvaron – allt från kommunal kulturskola
till bibliotek och konserter i Edsbergs slott.
Vi vill att föräldrar ska kunna överlämna föräldradagar exempelvis
till mor- och farföräldrar.
Det ska vara enkelt att förbättra sin bostad när familjen växer.
KD tog initiativ till Attefallshuset när Stefan Attefall, KD, var
bostadsminister.
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Ebba Busch Thor, Uppsala

Jakob Forssmed, Sollentuna

Lars Adaktusson, Stockholm

Acko Ankarberg Johansson, Huskvarna

Flexibel föräldraförsäkring
där dagar kan överföras
mellan föräldrar och
närstående.

Slopa pensionärsskatten
och ge nyanlända och unga
dubbelt jobbskatteavdrag.

Trygghet genom starkare
polis och samarbete inom
EU och NATO.

Sjukhusvården ska förstatligas
och större satsning görs på
öppettider på vårdcentraler.

KD vill förenkla och förbättra
Ditt Sollentuna

Törnskogen/Vaxmora/Solängen

•

Seppo Karmitsa,
egenföretagare
Törnskogen

Rotebro

•
•

Rotebro
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Vision Rotebro växer fram också med trygghetsboende och studentbostäder
Ökad trygghet genom synlig områdespolis
Förbättra uteplatser i anslutning till skolorna
Vad vill du se växa fram? Hör av dig!

Järvafältet

Viby

•

Sollentuna - Sveriges
familjevänligaste kommun

•

Färre barn i barngrupperna

•

Fler trygghetsboenden
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Ökad trygghet genom fler
poliser, invånare som nattvandrar och engagerade
föräldrar
Skapa ännu bättre förutsättningar för barn och
ungdomar med bra skola och
aktiv fritid
Samverkan med pensionärsorganisationerna för en aktiv
fritid och trygg kommun för
äldre
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Sjöberg

Tureberg
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Susanna Klang,
sjuksköterska
Norrviken

Helenelund

Parkeringshus för att skapa förutsättningar
för kollektivtrafik
Södra uppgången vid Häggviks station fullföljs
Skola och idrottshall byggs när bostadsområdet vid Stinsen utvecklas
Vad vill du se växa fram? Hör av dig!

Sjöberg

Gunnar Lunnergård,
planarkitekt
Skälby
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Nivin Ala-Eddin,
förskollärare
Skälby

Nytt centrum i Sjöberg
Utegym anpassad efter barn, unga och äldre
Utveckla möjligheter till rekreation vid Rösjön och Edsviken
Vad vill du se växa fram? Hör av dig!

Christina Sternerup
Falkenström,
kommunikatör
Sjöberg

Towe Ireblad,
egenföretagare
miljökonsult
Sjöberg

Thomas Nyman,
kundansvarig
Töjnan

Carlos Romero,
IT-konsult
Häggvik

Skapa förutsättningar för fler kvällsaktiviteter/		
caféer inom Edsvik
Större lekpark inom Edsviksområdet
Badbrygga vid Badberget.
Vad vill du se växa fram? Hör av dig!

Eva Ireblad,
specialpedagog
Sjöberg

Öka tillgängligheten till olika naturskyddsområden genom bättre skyltning och belysning

Häggvik

Ökad trygghet genom synlig områdespolis
Edsbergs sportfält blir en plats med många 		
olika aktiviteter för unga och äldre
Bra och kapacitetsstark kollektivtrafik där
linbana utreds som ett alternativ.
Vad vill du se växa fram? Hör av dig!

Falkberget/Edsvik

Naturskyddsområden Järvafältet/Törnskogen/
Rösjöskogen/Tegelhagsskogen
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Häggvik

Fullfölja planerna på sjösportcentrum vid
Norrvikens IP
Utbyggd strandpromenad som binder
samman Solängen med Norrviken
Ökad trygghet genom synlig områdespolis
Vad vill du se växa fram? Hör av dig!

Ökad samverkan med näringslivet för att bli kommunen med
Sveriges bästa företagsklimat
Värna grönområden, villasamhället och tillgången till
naturskyddsområden

Edsberg/Väsjön/Landsnora

Norrviken

Norrviken/Viby
Magnus Ramstrand,
kommunalråd,
KD Sollentuna
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Vaxmora

Stärk möjligheter att komma ut i Törnskogens 		
naturreservat
Utbyggd strandpromenad som binder
samman Solängen med Norrviken
Utegym anpassade efter barn, unga och 			
äldre med god belysning
Vad vill du se växa fram? Hör av dig!

Sollentuna centrum/Tureberg/Töjnan

Fågelsången/Eriksberg/Helenelund

Silverdal/Tegelhagen/Edsviken
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Ökad trygghet genom synlig områdespolis
Malmparken blir en aktivitetspark för olika 		
generationer
Spontanidrottsplats i Töjnan
Vad vill du se växa fram? Hör av dig!

•

Förstärka samverkan med Kista genom 			
koppling med nya Tvärbanan
Fler bullerdämpande åtgärder vid E4:an.
Ökad trygghet genom synlig områdespolis
Vad vill du se växa fram? Hör av dig!
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Spontanidrottsplats anpassade efter barn,
unga och äldre
Träffpunkt för ungdomar gärna i drift av 		
föräldrakooperativ eller förening
Fler bullerdämpande åtgärder vid E4:an.
Vad vill du se växa fram? Hör av dig!

Foto: Simon Olsson
Bakre raden fr v Börje Duvell, Olle Ireblad, Swen Bergling, Lars Jägerskog, Carlos Romero, Seppo Karmitsa, Jonas Hedman, Ragnar Ståhle.
Främre raden: Karin Lindell, Martha Duvell, Sonia Lunnergård, Magnus Ramstrand, Iris Yousefi, Eva Ireblad, Christina Sternerup Falkenström.

KD riktar satsningarna till Dig och Din familj!
Kom med och påverka!
Din röst på KD
KD står för de mjuka och personliga frågorna. Ju fler väljare som
lägger sin röst på KD, desto mer inflytande får vi. Vid förra valet
tog drygt 3000 väljare i Sollentuna en kristdemokratisk valsedel.
Ge oss ditt stöd i valet den 9 september som en hjälp till självhjälp.
Magnus Ramstrand, KDs kommunalråd, ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Brottsförebyggande
rådet, har varit med i ledningen för
kommunen under åtta år.
– Det är enormt inspirerande att se
hur Sollentuna utvecklats till en av de
mest attraktiva kommunerna i landet,
säger Magnus Ramstrand. Men det
finns mer att göra. Både inom förskolan, skolan, vården och omsorgen men
även inom kultur och idrott.

Barnen: Syskonförtur i valet av skola.
Färre barn i de yngsta grupperna i förskolan. Fler vuxna i skolan. Förstärkt
sammanhållen barn- och skol-hälsovård.
Alla: Förstärk vårdcentralerna med
öppettider på kvällar och helger för att
avlasta akutsjukhusen. Bort med Skipstop för att bland annat underlätta
familj och jobb.

Kontakta oss!

#vä

et
t
f
ö
l
s
lfärd

stärker Sollentuna som den
aktiva, trygga och omhändertagande kommun som vi alla
behöver i både medoch motvind.

Äldre: Pensionärsskatten tas bort.
Fler seniorboenden. Ökad trygghet med
bonus till hemtjänst som prioriterar
färre anställda som möter den äldre
i hemmet.
Välkommen att höra av dig om din
familjs behov till förbättringar i
Sollentuna - se kontakt nedan.

Familjepartiet KD arbetar för allas bästa!

www.sollentuna.kristdemokraterna.se
Facebook: Kristdemokraterna i Sollentuna
Twitter: @Ramstrand
sollentuna@kristdemokraterna.se
Telefon: 073-915 16 75

