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KDs kommunalråd Magnus Ramstrand i samtal med några
aktiva seniorer. Fr v Jan och Dora Broman, Ragnar Ståhle,
Karin och Ruben Lindell. Foto: Photos4U

Sol, vind och vatten och en kopp kaffe
– Gärdestads fina sommarvisa Sol, vind och vatten
är, tycker jag, en bra beskrivning av ett Sollentuna vi
vill uppleva. En bra kommun som ger oss frihet och
trygghet och som ger oss närhet till härlig natur, säger
Magnus Ramstrand, KDs kommunalråd med ansvar för
kultur och fritid och det brottsförebyggande arbetet.
Att leva och bo i Sollentuna är att trivas för hela familjen,
ung som äldre, i en kommun som bjuder på småstadens
bekvämligheter och många sköna bad- och grönområden.
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KD Sollentuna lovar att under kommande år göra allt för
att fler trygghetsboenden byggs. Vi vill göra hemtjänsten
tryggare och lovar att alla över 85 år ska veta att det finns
plats i ett äldreboende den dag man behöver det, säger KDs
kommunalråd Magnus Ramstrand.
Det friska åldrandet ska stärkas med stöd till ideella
föreningar som arrangerar mötesplatser som bryter ensamhet.
Vi vill bygga en varmvattenbassäng som en del av en tillbyggnad
av Sim- och sporthallen.
Vid ett maktskifte vill KD ingå i en Alliansregering med
många förbättringar: slopad pensionärsskatt, underlätta
försäljning av bostaden och göra det möjligt att skjuta upp
reavinsten, stärka bostadsbidrag till äldre och göra det billigare
för företagare att anställa äldre.
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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-kandidater till fullmäktige
som jobbar
för Ditt bästa
KDs kulturpris
till Karin Runow
KD Sollentuna delar i år för
första gången ut ett kulturpris.
2018 års pris går till Karin
Runow, mångårig körledare i
Turebergskyrkan, Sollentuna.
I samband med firandet av
500-årsminnet av Martin Luther
skrev hon också en musikal
Luthers ungar som blev den
mest spelade musikalen under
år 2017.

KD är ett himla
bra parti
Hawa Shire har engagerat sig
i KD för hon tycker om ett parti
som tar familjen på allvar som
betonar respekt för alla oavsett
religion eller övertygelse. KD
bygger på värderingar som finns
i vårt land baserade på seder
och bruk och vår lagstiftning.
– Jag har mött många som
tycker det är konstigt att jag
som troende muslim är med i
KD. Men jag har träffat de som
är engagerade i KD och tycker
om dom och det dom gör för
alla i Sollentuna, säger Hawa
Shire som själv är undersköterska. Vi behöver alla starka
värderingar om rätt och fel.
Hawa Shire är noga med att
de egna barnen ska lyckas i
skolan.
Som familj har de använt sig
av läxhjälp. En tjänst KD vill att
man ska kunna få göra RUT-avdrag för.
– Vi vill att våra barn ska
få en så bra chans som
möjligt att klara skolan med
bra betyg och kunna läsa vidare.
Sverige är ett fantastiskt land
och Sollentuna är toppen, säger
Hawa Shire.
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Viby
Järvafältet

Två nya idrottshallar och
en ny kulturscen

Tillbyggnad av Sim- och
sporthallen med en
varmvattenbassäng
Susanna Klang,
sjuksköterska, Norrviken

Fortsatt vara en park- och
villakommun och växa
med förnuft.
Gunnar Lunnergård,
planarkitekt, Skälby

Integration påskyndas
av att nyanlända
snabbt får jobb
Nivin Ala-Eddin,
förskollärare, Skälby

Syskonförtur ska återinföras för att minska
föräldrars stress

En värdig äldreomsorg
med trygg hemtjänst

Bert Christiansson
Marknadskonsult,
Edsberg

ebro

Bygga nya trygghetsboenden

Vaxmora
Norrviken
Edsberg

Fler infartsparkeringar
behövs
Häggvik

Sjöberg

Eva Ireblad,
specialpedagog,Sjöberg

Tureberg

Avskaffa skip-stoppendeltågen snarast
möjligt

Helenelund
Christina Sternerup Falkenström,
kommunikatör, Sjöberg

Bättre bullerskydd
i samverkan med
Trafikverket

Carlos Romero,
IT-konsult, Häggvik
Seppo Karmitsa,
egenföretagare, Törnskogen

Towe Ireblad,
egenföretagare miljökonsult, Sjöberg
Thomas Nyman,
kundansvarig, Töjnan

Vi värnar våra
naturskyddsområden,
Edsviken och våra sjöar.

Fler områdespoliser
ska finnas i våra
kommundelar
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KD gör det lättare att få ihop Ditt livspussel

Seniorgarantin

Trygghetsgarantin

Familjegarantin

Nya trygghetsboenden byggs
Alla över 85 år har rätt att
få anpassat boende
Stöd ideella föreningar som
ordnar mötesplatser
Seniortaxa i idrottshallarna
En utbyggnad av Simoch sporthallen med
varmvattenbassäng

Områdespoliser i olika
kommundelar
Stöd till nattvandrande
föräldrar
Trygghetskameror på
utsatta områden
Välstädad kommun och
stadsträdgårdsmästare
Fler mobila fritidsledare och
samordnade fritidsgårdar

Syskonförtur i skolan
Stopp för skip-stop-tågen
Familjerådgivning ska
erbjudas som e-tjänst
Förstagångsföräldrar får
gratischeck till familjerådgivning
Barnomsorgspeng införs
för barn under tre år

Samhällsbyggnadsgaranti

Barn- och ungdomsgaranti

Välj KD den
9 september
eller
förtidsrösta från
den 22 augusti

Villa- och parkstaden värnas
med varsam exploatering
Sollentuna ska växa med
förnuft
Kulturkommunen stärks
med en ny scen för konst
o kultur
Samverkan med näringslivet
ska bli ännu bättre
Den ideella sektorn tas tillvara med socialt företagande

Mindre barngrupper
i förskolan Kulturskolan
utvecklas
Närhet till en aktiv fritid
fler idrottshallar
Fler studentbostäder
Psykisk ohälsa har ett
snabbspår inom vården

Kontaktgarantin
Följ oss på Facebook Kristdemokraterna i Sollentuna
www.sollentuna.kristdemokraterna.se
Kommunalrådet Magnus Ramstrand på Twitter @ramstrand
Mejla: sollentuna@kristdemokraterna.se
Politisk sekreterare Jan Fjellstedt 073 915 16 75

Vote KD on the 9th of September or vote prior to that starting
from 22 August at a pollstation near you.
Follow KD in Sollentuna on Facebook Kristdemokraterna I Sollentuna
Follow our Deputy Mayor Mr Magnus Ramstrand on twitter @ramstrand
You can mail at sollentuna@kristdemokraterna.se
You can call our Political Advisor Jan Fjellstedt 073 915 16 75
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