
STORVRETA
MED FÖR

Läs hela vårt 
kommunpolitiska 
program för Uppsala

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
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Närpolis & trygghetskameror
Storvreta har de senaste åren haft problem med 
fönsterkrossning, personrån och en del social oro. Närheten till 
Uppsala medför också en del utmaningar. I förebyggande syfte 
behövs både närpolis och trygghetskameror i Storvreta.

Sänk biljettpriset & återinför buss 770
Det är orimligt med dubbla priset för dem som bor i Storvreta, 
jämfört med innanför Uppsalas zongräns. Vi vill sänka 
reskassepriset, och införa enhetstaxa för hela länet. Att avskaffa 
buss 770 som var ett utmärkt alternativ via Fyrislund och Gränby 
var ett stort misstag. Den vill vi ska återinföras.

Hyresrätter för äldre i centrum
Många äldre upplever idag att de bor för stort och vill flytta, 
och vill gärna bo kvar Storvreta. Därför behövs centrala 
hyreslägenheter till överkomliga priser. 

Familjecentral vid vårdcentralen
För många barnfamiljer i Storvreta vore en familjecentral guld 
värd. Där finns möjlighet till öppen förskola, barnhälsovård och 
barnmorska. Detta när vårdcentralen har fått större lokaler.

Utred simhall med samlingslokal
Storvreta är i behov av en simhall, både för att täcka skolornas 
behov men också för rekreation. Föreningslivet är i behov av en 
samlingslokal, vilken skulle kunna ligga i anslutning till simhallen.

Vallöften för Storvreta Nationell tävlingsstandard på 
skidskyttebanan
Storvreta IK erbjuder unika träningsmöjligheter för både 
vuxna och barn. Skidskyttebanan är till stora delar färdig, 
men för att nå SM-standard behövs stöd från kommunen att 
bygga de sista måltavlorna.

Bygg ut träffpunkten för seniorer
Många äldre brottas med ofrivillig ensamhet. Därför är det 
viktigt att fler sociala sammanhang erbjuds, även utanför 
Uppsala. 

Säker förbindelse till Fullerö
Avfarten till Fullerö hage är farlig och dåligt konstruerad. 
Flera olyckor har redan inträffat, och om inget görs finns risk 
för att någon skadas allvarligt eller dör. Därför måste 
bygget av rondell påskyndas, samt tryggare miljö 
för skolbarn på väg 290 vid busshållplatsen.

Kristdemokraterna har lämnat in en motion om att komplet-
tera skidskyttebanan i Storvreta så den får SM-standard.
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