
I Sollentuna ska barn och  
unga få ett rent uppväxtklimat

Som vice ordförande i kommu-
nens miljöutskott vill Magnus 
Ramstrand, KD, fortsätta utveckla 
Sollentuna så att vi bevarar balans 
mellan natur, stadsmiljöer och vil-
lasamhälle. 
 – Vi är en attraktiv kommun 
som varje år växer med drygt 1 000 
personer. En stor utmaning för oss 
är buller och partiklar från vägar, 
järnvägen och flyget. Det är också 
ett pris vi får betala för att leva i en 
attraktiv region, ett stenkast från 
Stockholm city och Arlanda och 
Uppsala, konstaterar han.
 Kristdemokraternas kommunal-
rådskandidat Magnus Ramstrand, 
är engagerad i miljöfrågorna. 
 – Vi arbetar intensivt med 
Trafikverket för att hitta kreativa 
lösningar på problem med buller 

Miljön blir  
bättre med  
mindre buller

och partiklar, säger han. Vi är nöjda 
med att hastigheten förbi Sollen-
tuna kommer att sänkas till 80 km/
tim och att Trafikverket provar tyst 
asfalt i Rotebro.
 Kristdemokraterna vill få fram 
alternativa bullervallar på vägarna 
genom Sollentuna. Det finns många  
olika varianter inom EU, som  
exemplet på bilden visar. Det buller- 
skyddet är från Italien
 En miljövänlig kommun satsar 
också mycket på det förebyg-
gande arbetet. Kristdemokraterna 

Barn och ungdomars hälsa Idrottshallar skapar förutsättningar för att ungdomar 
ska må bra. Familjestödsprogram fångar upp problem tidigt och ger familjer stöd.   
Mer tid  med barnen får vi om vi minskar gruppernas storlek i förskolan och i skolan 
minskar lärares administration. Trygghet i samhället skapar en trivsam miljö.

Magnus Ramstrands  
 vision för Sollentuna
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vill ha naturskyddsområden som 
är tillgängliga även för rullatorer, 
barnvagnar och rullstolar. Vi vill ha 
en bra samverkan med föreningsli-
vet och kommunens ideella krafter. 
Med en god miljö i vår kommun 
mår vi bättre både fysiskt och 
psykiskt, samtidigt som samhällets 
kostnader minskar.

Brenner Motorway, Italien



Så här vill vi göra Sollentuna 
till en bättre miljökommun

Det här vill jag 
göra för att  
Sollentuna  
ska bli bättre ”

Sonia Lunnergård 
Skälby

“Södra uppgången  
på pendeltågsstationen  
i Häggvik ska  
öppnas snart.” ”

Carlos Romero 
Häggvik

“Inre och yttre miljö 
hänger ihop – eleverna 
presterar bättre om både 
kropp och själ mår bra.”

Förskola

• Höjd maxtaxa med 100 kr ger ekonomiskt utrymme för mindre barngrupper

• Barnvagnsstigar i naturmarken

•	 Varje	kommunal	förskola	ska	ha	giftfri	profil

• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla förskolor

• Garanterad utevistelse för barnen i naturen

Skola

• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på alla skolor

•	 Idrott	och	rörelse	i	skolan	–	pröva	Bunkeflomodellen

• Mer resurser till elevhälsovården – inga väntetider kan accepteras

• Trygghetsvandringar ska göras på alla skolor

• Upprätta ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och personal

Seniorer

• Alla äldreboenden ska ha en ”sinnenas trädgård”

• Ekologisk och närodlad mat ska prioriteras på äldreboenden

• Mer kultur i äldrevården ger mindre behov av medicin

• Rullatoravstånd till grönområden

• Utegym i alla kommundelar

Boende

• Bygg inte mer på jungfrulig mark – förtäta kring pendeltågsstationerna

• Barnperspektivet ska prägla all planering – det som är bra för barn är bra för alla

• Blanda bostäder, service och arbetsplatser med promenadstaden som förebild

•	 Hårda	men	enhetliga	regler	för	energieffektvitet	ger	klimatsmarta	hus

• Bygg Väsjöstaden med målet att den ska vara klimatneutral



””
Amal Karam 
Tureberg

“För mig är en giftfri 
miljö något av det  
viktigaste jag kan  
ge mina barn.”

Fredrik Hahne 
Viby

“Vi vill bygga fler idrotts-
hallar som bidrar med ökad  
gemenskap, motion och 
glädje för våra ungdomar 
och idrottsföreningar.””

Towe Ireblad
Sjöberg

“Avfallshanteringen ska ge  
oss god service och bevara  
vår miljö.Vi vill skapa 
möjligheter att återanvända  
innan vi återvinner!” ”

Seppo Karmitsa 
Vaxmora

“Att dagens behov inte 
äventyrar nästa genera-
tions möjligheter - det  
är långsiktigt hållbar 
utveckling vi ska ha.”

Trafik

• Linbana från Häggvik till Väsjöstaden

• Utbyggt nät av cykelvägar, exempelvis till Danderyd via Sjöberg

•	 Sydlig	entré	på	stationerna	i	Häggvik	och	Helenelund	och	nattrafik	på	pendeln

• Optimera busslinjerna så att barnfamiljer kan välja buss iställer för bil i vardagen

• Fler infartsparkeringar i Rotebro, Häggvik och Helenelund

Energi och avfall

• Öka antalet fraktioner som sorteras ut, följ Helsingborgs exempel

•	 I	dialog	med	FTI	införa	fler	återvinningsstationer,	  
 max 500 meters avstånd för den enskilde

• Kommunen ska initiera ett pilotprojekt där avloppsvattnet  
 renas från läkemedelsrester

• Sollentuna energi ska fortsätta vara ett kommunalägt  
 bolag som enbart säljer miljövänligt producerad energi

• Mikroproduktion av el, t ex genom solceller, ska kunna säljas  
 till Sollentuna Energi

Luft och vatten

• Bättre bullerskydd längs hela E4

• Sänkt hastighet och tyst asfalt genom hela  
 kommunen på E4

•	 Ställ	högre	krav	på	trafikoperatörerna	–	dagens	 
 skramlande Uppsalatåg måste rangeras ut

• Fler miljöinspektörer för att alla miljöfarliga  
 verksamheter ska få tätare besök

• Bygg en strandpromenad längs Edsviken och   
 använd den som ett tak för rening av dagvatten



Sollentuna kommun har fem kyrkor  
som tillhör Svenska kyrkan, förutom 
kapellen på kyrkogårdarna och ett  
stort antal frikyrkor. Här finns 
också muslimska bönelokaler och 
ortodoxa församlingar.
 – Den kristna etiken utgör en stor  
del av den värdegrund som det 
svenska samhället vilar på. Kyrkorna  
har betytt mycket för Sollentunas 
historia och bidrar även i dag med 
samhällsinsatser, inte minst för barn  
och unga, säger Anders Roos (KD) 
som nyligen har slutat som kyrko-
herde i Sollentuna församling efter 
cirka 20 år i tjänsten.
 Kristdemokraterna vill ge tros-
samfunden goda möjligheter att 
växa och utvecklas i Sollentuna 
kommun genom uppmuntran, stöd 
och samarbete.
 – Inte minst när det gäller inte-

www.sollentuna.kristdemokraterna.se
Facebook: Kristdemokraterna i Sollentuna 

Twitter: @Ramstrand
sollentuna@kristdemokraterna.se

Telefon: 073-915 16 75

Kontakta oss!

  1  Magnus Ramstrand, ordförande i kultur- och fritidsnämnden
  2  Sonia Lunnergård, kommunpolitiker
  3  Carlos Romero, IT-konsult
  4  Eva Ireblad, specialpedagog
  5  Bert Christiansson, företagare
  6  Anna von Essen, vårdare
  7  Håkan Larsson, pol mag
  8  Towe Ireblad, civilingenjör/miljökonsult
  9  Gunnar Rubensson, pensionär
10		Sofi	Haack,	lärarstudent
11  Seppo Karmitsa, företagare
12  Simon Olsson, pressekreterare
13  Fredrik Hahne, managementkonsult
14		Theresia	Olsson	Neve,	fil	dr/styrelseordf	i	Mikaelskolan
15  Anders Roos, prost Svenska Kyrkan
16  Gert Nordin, gymnasielärare/VDM
17  Irmeli Patricius, administratör

18  Jakob Forssmed, statssekreterare
19  Ragnar Ståhle, adjunkt
20  Karin Lindell, leg sjuksköterska
21  Karl-Åke Isaksson, ingenjör
22  Jan Better, pol mag
23  Carla Widén, folkhögskolelärare/pastor
24  Jonas Hedman, marknadsekonom
25  Bertil Bångman, tekniskt säljstöd
26  Johanna Patricius, studerande
27  Ivar Lundgren, författare
28  Gunnar Lunnergård, planarkitekt
29  Amal Karam, jurist
30  Olle Ireblad, ingenjör
31  Joakim Erdtman, politiskt sakkunnig
32  Rose-May Östling, barnmorska
33  Jan Fjellstedt, kulturvetare
34  Swen Bergling, konsult

Kristdemokraternas valsedel i kommunvalet i Sollentuna 14 september 2014

grationen fyller kyrkor och samfund 
en viktig funktion. Många som 
byter land, språk och vänner för  
ett liv i Sollentuna finner sig tillrätta 
genom den religiösa tryggheten och  
får hjälp att komma in i samhället, 
säger Carla Widén (KD), pastor 
och bibellärare på Betels folkhög-
skola i Bromma.
 Anders Roos och Carla Widén 
kandiderar till kommunfullmäktige 
i valet i september. Kristdemokra-
terna är ett politiskt parti, inte ett 
religiöst parti enbart för kristna, 
men lyfter gärna fram ideella för-
eningar, organisationer och sam-
fundens roll i samhället - inte bara i 
skolavslutningstider utan hela året.
 Med din röst garanterar vi att 
trossamfunden får möjlighet att 
fortsätta bidra till Sollentunas bästa.

Den blomstertid       
nu kommer… 

Många får genom kyrkor 
och samfund hjälp att 
komma in i samhället, 
säger Carla Widén, 
pastor och folkhögskole-
lärare.

Många Sollentunabor har någon gång sjungit med i olika 
sommarpsalmer vid sin skolavslutning, nära eller långt 
bort i tiden. Även om inte alla firar skolårets slut i en kyrka 
nuförtiden är starten på sommaren starkt förknippad med 
små fötters spring över kyrkbackars grus.

Sollentunas kyrkor har hektiska tider när 
kommunens elever slutar skolan. Men  
kyrkor och samfund gör stora insatser för  
Sollentuna året om.

Den tidigare kyrkoherden 
Anders Roos konstaterar 
att kyrkorna har betytt 
mycket för Sollentunas 
historia.

Tack alla ni  
    i Sollentuna som  
        röstade på oss  
             i EU-valet


