
Gå med i Sveriges modigaste parti!

När Kristdemokraterna beslutade att lämna Decemberöverenskommelsen 
föll den. Vi är partiet som vågar. Vi står för frihet och medmänsklighet. 

Och du kan också engagera dig! Tillsammans påverkar vi både Sollentuna 
och hela landet. Här nedanför ser du hur du kan höra av dig. Du kan också 
bli medlem direkt på www.kristdemokraterna.se/blimedlem. Välkommen!

Simon Olsson   
Ordförande för Kristdemokraterna i Sollentuna

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

Twitter: @Ramstrand
sollentuna@kristdemokraterna.se

Telefon: 073-915 16 75

Kontakta oss!

Sonia Lunnergård (KD), ordförande i socialnämnden besöker IOGT i Häggvik där man har 
tagit emot flyktingar.

Sonia Lunnergård, ordförande 
i Socialnämnden. Vad gör 
kommunen? 
Vi har avtal med Migrationsverket 
att ta emot 30 unga. Vi har tagit 
emot fler p g a rådande läge. Vi har 
också avtal om att ta emot 84 ny-
anlända flyktingar med permanent 
uppehållstillstånd.

Är detta en lagom nivå?
Jag tror inte att det finns någon 
som kan säga en exakt siffra. Men 
Sollentuna är inte fullt och vi ska 
känna glädje över att vi lever i ett 
land med fred och att vi har mat så 
det räcker.

Det finns människor som är 
rädda för att risken för terror 
och jihadism ökar. Vad säger 
du om en sådan risk?
Där tycker jag att Angela Merkel, 
tysk kristdemokrat och förbunds-
kansler, är väldigt klok när hon 
säger: ”Rädsla är en dålig rådgivare. 
Istället för att frukta att islamska flyk-
tingar skulle leda till islamisering borde 
tyska kristna bekänna och praktisera 
sin egen tro.” Detta är något som alla 
människor av en god vilja kan ta till 
sig och försöka leva efter.

Ingen har kunnat undgå att vår värld har drabbats av 
en flyktingström som vi inte sett maken till sedan andra 
världskriget. Miljoner är på flykt undan krig och terror.  
En del kommer till Sollentuna

Ett extra  
rum i hjärtat

Andra känner att de gärna vill 
bidra på något sätt. Vad kan 
man göra? 
Det civila samhället är oerhört 
viktigt. Det offentliga varken kan 
eller ska göra allt. Kommunen har 
samlat information på en särskild 

webbsida. Klicka på ”Stöd och hjälp 
till flyktingar” på Sollentuna.se
 Jag gillar vad min partiledare 
Ebba Busch Thor säger:”Alla kan 
hjälpa någon. Och tillsammans kan vi 
hjälpa många.”.
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Ditt

Nu fortsätter vi arbetet mot ett hållbart och växande Sollentuna. 

•  Ny skola i Töjnan med idrottshall kommer att byggas
•  Väsjöstaden växer fram som en ny kommundel nära naturen
•  Handlingsplaner för ett tryggare och säkrare Sollentuna tas fram
•  Kulturskolan på Rudbecks väg tar form i sina nya lokaler
•  Vi inför ett försök med insamling av glas, metall etc i enskilda hushåll

Magnus Ramstrand  
Kommunalråd

Kristdemokraterna har ett stort ansvar för kommu-
nens kultur- och fritidsliv genom att ha ordförande-
posten i denna viktiga nämnd. 
 – Vi vet att trycket mot halltider är väldigt stort på 
grund av att kommunen växer och att allt fler i lägre 
åldrar vill idrotta. Vi i majoriteten ser det här behovet 
och har beslutat att successivt bygga fler hallar, säger 
Magnus Ramstrand.
 Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar  
är oroande. Vi kristdemokrater anser att om fler 
ungdomar får möjlighet till fysiska aktiviteter, påverkar 
det också den psykiska hälsan positivt.
 – Vi i kultur- och fritidsnämnden har nyligen 
beslutat att barn som av elevhälsan får fysisk aktivitet 
på recept, kommer att få hjälp via ett utökat stöd till 
föreningslivet för dessa elever. 
 Skolan har en central roll när kommunen beslutar 
om nya idrottshallar. Dagtid är hallen vikt för skolans 
ändamål och eftermiddag, kväller och helger har  
föreningarna möjlighet att boka tider. 
 – Vi kristdemokrater fortsätter att jobba för att fler 
barn och ungdomar ska få en bra uppväxtmiljö här  
i Sollentuna, säger Magnus Ramstrand

– Det är glädjande att vara med och inviga den 
nya Rotebrohallen. Vi vet att behovet av att 
idrotta och ha en bra fritid för våra barn och 
ungdomar är en fråga som engagerar många 
föräldrar, ledare och tränare i vår kommun, 
säger Magnus Ramstrand, kommunalråd och 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden. 

Nya idrottshallar
för bättre hälsa

Magnus Ramstrand inviger 
den nya, klimatsmarta 
Rotebrohallen. Här 
tillsammans med Niklas 
Roos af  Hjelmsäter, 
kultur- och fritidschef.
Foto: Sonia Lunnergård



DÖ revs upp av KD
Kristdemokraterna, samlade  
till riksting i Västerås, tog  
beslutet att lämna December- 
överenskommelsen. En  
politisk nyhet som skakade 
om det politiska livet.

Nye partiledaren Ebba Busch 
Thor, är tillbaka i den politiska 
hetluften efter föräldraledig-
het med sonen Birger.

•  Socialnämnden inbjöd till     
 möte med alla större fri-  
 villigorganisationer som   
 hölls i början av oktober          
 för att hitta lösningar på   
 hur det offentliga och det   
 civila samhället kan sam-           
 verka för att hjälpa till   
 med flyktingmottagandet. 

•  Vi strider för att behålla 
 den lägre arbetsgivar- 
 avgiften för unga. Högre
 skatt på arbetskraft leder 
 till färre jobb som leder 
 till sämre tillväxt, som ger 
 sämre välfärd.

•  Från den styrande major-  
 teten i Sollentuna kommun  
 (M, FP och KD) har vi ett 
 starkt intresse för att det 
 även i framtiden ska finnas 
 en varmvattenbassäng i  
 vår kommun. Vi krist- 
 demokrater har under  
 hösten vid flera tillfällen  
 fört samtal med våra  
 partivänner i landstinget.

•  Kristdemokraterna i lands- 
 tinget vill förbättra infarts- 
 parkeringarna i Stockholms  
 län. Föreslag på att det ska 
 byggas fler parkeringshus,   
 för att underlätta resandet   
 med SL.

Vi
kt

ig
a 

hä
nd

el
se

r 
i k

or
th

et
 

Mer info finns under  
sollentuna.kristdemokraterna.se

Tryggt och snyggt-arbetet är en del 
av kommunens brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbete. Det 
är ett samarbete mellan boende, 
föreningar, skolor, kommun,  
företag, polis, räddningstjänst med 
flera. Alla som vill bidra till att göra 
sitt närområde bättre och tryggare 
är välkomna. Mätningar visar att 

Tio år av
trygghet

– Engagemanget i Turebergs fri-
idrottsklubb kom väl med att vara 
pappa egentligen. Det är ett kul 
sätt att få barn att röra på sig och 
se dem utvecklas, samtidigt som 
det är en bra förening. I friidrott 
tränar killar och tjejer tillsammans 
och man tävlar mycket mot sig 
själv. Det gillar jag, säger Kristde-
mokraternas vice partiledare och 
ekonomisk-politiske talesperson.
 Flyttlasset till Sollentuna gick 
2008, strax efter att Jakob – i 
samband med regeringsskiftet 2006 
– börjat som Kristdemokraternas 
statssekreterare på statsrådsbered-
ningen. I dag är han 40 år, gift, har 
tre barn, och bor alltjämt i Tureberg. 
 – Vi har många vänner i Sollen-
tuna. Det är en framåt kommun 
med stora möjligheter till rekreation 
och friluftsliv. Vi är på Järvafältet i 
stort sett varje vecka och jag älskar 
skridskoåkning på Norrviken  
vintertid. 
 För hans egen del blir det ett 
och annat träningspass. Målet är att 
springa 10 kilometer snabbare än 
40 minuter, även om någon minut 
återstår att kapa. Pendlingen till 
jobbet i riksdagen sker med cykel 
eller till fots om årstiden tillåter. Och  

så handlar en del bitar av livspusslet 
om att vara tränare i klubben och 
kyrkligt engagemang. Den ideella 
sektorn är en av Kristdemokrater-
nas skarpaste punkter när det gäller 
den rödgröna regeringens budget-
förslag.
 – Vi kristdemokrater drev igenom  
skatteavdraget på gåvor till hjälp-
organisationer. Reformen har varit 
en succé, men samtidigt som flyk-
tingkatastrofen drabbar människor 

i nöd höjer regeringen skatten för 
dem som vill hjälpa genom att ta 
bort avdraget. Det är obegripligt, 
säger Jakob Forssmed.
 Kristdemokraterna kritiserar 
också andra delar av budgeten.
 – Inte mindre än 80 procent av 
regeringens skattehöjningar slår 
direkt mot jobb och företagande. 
Stockholmsregionen drabbas sär-
skilt. Det leder till en sämre utveck-
ling på arbetsmarknaden. Det är 
företag som skapar arbetstillfällen, 
säger Jakob Forssmed.
 Det som oroar honom mest är 
att fler unga enligt undersökningar 
har ångest och psykisk ohälsa än 
tidigare. 
 – Nu följer mobbningen med 
hem från skolan. Det sista som 
tränger sig in mellan huvud och 
kudde är inte alltid ”jag älskar dig” 
från föräldern utan kanske i stället 
ord av hat från mobilen. Politiken 
kan inte lösa allt för de här bar-
nen. Men vi kan göra några saker, 
till exempel satsa på elevhälsan 
och vara tydligare om rätt och fel 
i skolan. Vi kan också ge stöd till 
de viktigaste som finns i barnens 
liv, nämligen deras föräldrar, säger 
Jakob Forssmed.

”Regeringen lägger mer skatt  
på arbete och givmildhet”

Jakob Forssmed skräder inte orden när Sveriges budget kommer på tal. 
Desto gladare blir han av friidrottsträning på Sollentunavallen.

Det är tio år sedan ”Tryggt och Snyggt” drog igång i Sollentuna. 

den upplevda tryggheten har blivit 
bättre under dessa 10 år i kommu-
nen, men det finns absolut utma-
ningar kvar att jobba med. Vill du 
som invånare vara med som frivillig 
så kan du kontakta kommunens 
kontaktcenter på tel 08-579 210 00 
så lotsas du vidare. 

Tryggt och snyggt-arbetet i de olika  
kommundelarna är viktiga i vår trygghets 
och säkerhetsstrategi, säger kommunal-
rådet Magnus Ramstrand (KD) som är 
ordförande i Brottsförebyggande rådet.

Sollentuna ute och cyklar

Exempel på satsningar som genom-
förs i Sollentuna är nya cykelvägar 
på Danderydsvägen, Sollentuna-
vägen, Turebergsleden och förbi 
Helenelunds station. Detta är några 
av flera prioriterade åtgärder som 
finns definierade i Sollentuna  
kommuns cykelplan.

Sollentuna är den kommun i Stockholms län som satsar näst 
mest på cykling. 550 kronor per invånare och år gör att vi kvalar 
in på en andra plats jämfört med övriga Stockholmskommuner.

– Målet är att dubbelt så många ska 
cykla år 2020 som idag. Därför gör 
kommunen en omfattande satsning  
på att bygga ett sammanhängande  
och tryggt cykelnät med hög  
standard och god service, säger 
Bert Christiansson (KD), ledamot  
i trafik- och fastighetsnämnden.

Bert Christiansson (KD) 
ledamot i trafik- och 
fastighetsnämnden

Föräldrar viktiga för elevernas resultat
I Sollentuna ska vi ha Sveriges bästa skolor. 

För att nå målet är självklart lärare, rektorer 
och elevvårdspersonal oerhört viktiga. Bra 
och funktionella byggnader är en annan 
nyckelfaktor. Detta kan vi politiskt styra 
och med hjälp av skatterna finansiera.
 – Föräldrars engagemang kan inte vi 
besluta om men det är en av de viktigaste 

faktorerna för att elever ska lyckas, säger 
Carlos Romero (KD), vice ordförande i 
barn- och ungdomsnämnden.
 ”Du är viktig” är en folder vi tagit fram 
som riktar sig till föräldrarna och ger stöd 
och tips kring hur man kan hjälpa sina 
barn på bästa sätt.

Carlos Romero, 
vice ordförande i  
barn- och ungdoms- 
nämnden.

Sollentunabon och riksdagsledamoten Jakob 
Forssmed (KD) är också friidrottstränare.


