
Uppsala kommun är Sveriges största 
landsbygdskommun. Oavsett var vi bor så måste 
vi kunna få vård när vi är sjuka, ha råd att tanka 

bilen, arbeta och handla. Det ska helt enkelt gå att 
bo och leva i hela Uppsalas hjärtland; de små- och 

medelstora orterna, landsbygden

VÅR
POLITIK FÖR
BJÖRKLINGE

Läs hela vårt 
kommunpolitiska 
program för Uppsala

Björklinge-program[22].indd   1Björklinge-program[22].indd   1 2022-05-11   14:372022-05-11   14:37



Jaga råkorna
Det finns en stor mängd regler som hindrar jakt på de råkor 
som stör och orsakar skador i Björklinge. Här krävs nationella 
åtgärder. Tills dess kommer Kristdemokraterna i Uppsala 
använda de möjligheter som finns att befria Björklingeborna från 
denna plåga.

Ny cykelväg till stan
Trafikverket planerar i dagsläget att smalna av väg 600 för att 
anlägga en cykelväg på ena sidan av norrgående körbana. Det 
blir ingen trevlig upplevelse varken för cyklister eller bilister. 
Kristdemokraterna vill hellre se en cykelväg längs några av de 
mindre vägarna in till Uppsala.

Fler träffpunkter 65+
Kristdemokraterna har länge drivit att vi behöver fler 
seniorträffpunkter, även på landsbygden. Ett exempel är 
Björklinge där nuvarande samlingslokaler är alltför begränsade.

Förbättra pendlingsmöjligheterna
Idag får parkeringen vid Hemköp fungera som pendlarparkering, 
men det är för trångt där. Det behövs riktiga pendlarparkeringar 
så att fler kan ställa ifrån sig cykel och bil för att ta bussen in till 
stan.

Vallöften för Björklinge Fler bostäder i Björklinge
När man blir äldre är det många som önskar lämna villan för en 
mindre lägenhet. Det måste finnas fler sådana bostäder i Björklinge: 
lägenheter, seniorbostäder och även äldreboendeplatser för de allra 
äldsta.

Öka tryggheten
På senare tid har otryggheten i Björklinge ökat, exempelvis genom 
vandalisering av Björklingebadet. Kristdemokraterna vill öka 
tryggheten genom fler kameror, rondering av väktare, säkra skolmiljöer 
och fler poliser.

Råkorna som varje vår häckar i träden i centrum 
är en plåga för Björklingeborna. Råkor, vildsvin och 
skarvar kan vara trevliga för stadsbor, men inte för 
dem som bor på landsbygden och drabbas av skadorna.
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