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Björn Wivallius –
kandidat till kommunfullmäktige i Salem

Det här genomför vi med en r
BARN

En bra förskola för alla barn – 30 timmar i veckan
och med mindre barngrupper. Även för barn med
föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga med
mindre syskon.

SKOLA
Skolbarn behöver arbetsro. Salem är en av Sveriges
mest barnrika kommuner. Klasserna är för stora, de ska
vara mindre. Barn som behöver extra stöd och hjälpmedel
ska få det – oavsett vilken skola i kommunen de går i. Det
ska vara tryggt att vistas i skolan, både i klassrummet, på
skolgården och på fritids. Skolböcker ska vara hela och
aktuella.

Alla ungdomsgårdar ska vara
Huset och Rönninge ungdoms
mötesplatser för kommunens un

Ge Salems skolor möjlighet att
skap i den egna kommunen. E
banor och hoppgropar behövs
eningslivet ska vi inventera idro
och ta fram en handlingsplan.

Bra skolmat är en investering i barnens hälsa. Tillagningskök ska finnas i varje skola och maten ska vara til�lagad av fräscha råvaror. Skolkökspersonalen ska få regelbunden vidareutbildning och rätten att själv handla mat,
gärna hos det lokala näringslivet.
Kulturskolan ska ge barn möjlighet att utveckla sin
kreativitet. Avgifter ska sänkas och maxtaxa införas så
att barn får möjlighet att pröva olika instrument och
aktiviteter inom Kulturskolan.
Säkra skollokaler. Alla skolor i hela kommunen ska uppfylla Värdshälsoorganisationen WHOs nya normer för
högsta tillåtna radonhalt, 100 bequerel.

UNGDOM
Vi tänker ta ungdomars åsikter på allvar så att vi kan prioritera vilka ungdomssatsningar som skall göras.
Fördubbla antalet sommarjobb för ungdomar med
målsättning att alla skall få möjlighet att arbeta under
sommarlovet.

Arne Närström
Oppositionsråd (S)

BOSTÄD

Salems Kommun har ett undersk
ska därför att inleda ett samarbe
bostadsbolagen i våra grannko
erbjuda bostäder med hyresrätt
nad för att bl.a. våra ungdomar
att flytta från kommunen för att

n rödgrön majoritet i Salem…
MILJÖ OCH TRAFIK

ka vara öppna året runt.
ngdomscafé ska vara naturliga
unens ungdomar.

Kartlägga behovet av gång- och cykelvägar och bygga ut
dessa kontinuerligt inte minst för att ge våra barn säkra
skolvägar.

het att genomföra skolmästerunen. En idrottsplats med löparbehövs. I samarbete med förtera idrottsplats- och hallbehov
gsplan.

Trottoarer skall snöröjas och sandas snabbare vintertid –
de gående skall inte behöva använda körbanan för att
kunna ta sig fram.

STÄDER

underskott av hyresrätter och vi
samarbete med de allmännyttiga
grannkommuner för att kunna
hyresrätt till lägsta möjliga kostngdomar inte skall vara tvungna
n för att få ett eget boende

Vi ska öka satsningarna på blommor och planteringar
och att hålla Salem rent och snyggt.
Kräva att Transportstyrelsen vidtar åtgärder för att minska bullret från E4an.

SKATT
Vi räknar med att inte behöva höja skatten 2011 men
har inga större förhoppningar om någon skattesänkning
under resten av mandatperioden.
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Det här genomför vi när
ekonomin tillåter:
• Vi vill utöka kommunens fastighets- och vägunderhåll.
Vi har ännu inte kommit ikapp bristerna som revisorerna
konstaterade 2006 – vägarna är ett tydligt exempel.
• Vi vill även bygga ut cykelvägar till Södertälje och
Tumba och utveckla Möllebadet till en attraktiv plats för
gamla och unga.
• Andelen äldre ökar i Salem. Behovet av särskild service
och serviceboende behöver utredas.

Hur vill vi bo?
I Salem bor 2000 ungdomar mellan 16 och 29 år. I de
åldrarna är det första boendet aktuellt. Det är viktigt att
finna en bostad som gör steget ut i vuxenlivet tryggt och
positivt.
Den åldersgrupp som ökar kraftigt fram till 2025 är 65+,
trots att de fortfarande är ganska få. Även för dem är
ett bekvämt och tryggt boende av stor vikt. En hiss kan
för en äldre betyda skillnaden mellan att kunna komma
utomhus eller bli fånge i sitt eget hem.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Salem genomför en enkätundersökning för att utröna hur salemsborna
ser på sitt boende. Undersökningen är ett viktigt led i utformandet av bostadspolitiken i kommunen.
Salemsborna ska kunna påverka kommunens fortsatta
utveckling.

Slutresultatet är ännu inte klart, men vissa trender är tydliga. De allra flesta vill se att minst hälften av nybyggnationen är hyresrätter.
Många ungdomar vill gärna bo kvar i Salem, men oroar
sig för svårigheter att få en första bostad. Föräldrar med
större barn är också bekymrade över barnens möjligheter
att hitta en bostad.
Bland de äldre finns en viss oro för boendet den dag man
behöver ett bekvämare boende, när det blir svårt att gå
trappor eller sköta fastighetsunderhåll.
Även i kommunens egen medborgarundersökning framgår det att bostäder och trygghet är de områden som
kommunen bör satsa på för att innevånarna ska trivas
bättre.
Trenderna visar att Socialdemokraternas politiska vilja att
bygga hyresrätter är den väg salemborna vill gå. Det är
där de största behoven finns.

Din röst behövs - gå och rösta den 19 september!
Har också upptäckt vilken nedmontering av detta som skett
de fyra senaste åren.
Nedmonteringen kallas av de styrande för arbetslinjen medan vårt hjälpsamhetstänkande kallas av de för bidragslinjen.
Om arbetslinjen innebär att sjuka, handikappade och arbetslösa skall på något sätt mer eller mindre klara sig själva
alltså i klartext sparkas på och de som har arbete, framförallt
de som har ett bra arbete, skall få fortsatta avdrag och skattesänkningar kommer klyftan att öka oerhört.
Funderar på om jag verkligen vill ha ett sådant samhälle och
vad konsekvenserna kan bli i förlängningen.

Tankar från hängmattan
Ligger och funderar på varför jag är socialdemokrat? Tror
inte att det enbart beror på att jag är född och uppväxt i ett
socialdemokratiskt hem.
Jag tror mera på att jag tycker om partiprogrammets tankar om människors lika värde, solidaritetstänkandet att den
starke skall hjälpa den svaga. Att den friska skall hjälpa den
sjuke och den arbetande skall hjälpa den som för tillfället är
utan jobb.

Om hjälpsamhet, där mobbning och trakasserier inte förekommer, heter bidragslinjen tänker jag skryta med att det är min
linje. Om bidragslinjen innebär tolerans när det gäller oliktänkande och att vi tillsammans hjälps åt efter förmåga att
forma framtiden, är det min linje. Om bidragslinjen är ett
samhälle där vi alla kan verka utifrån våra egna förutsättningar där vi gemensamt sätter målen. Då kommer jag att
skryta över bidragslinjen men jag kommer först och främst
att skryta över mitt parti och vår ideologi.
Glöm nu inte valdagen och tänk på att en icke röst är en röst
till mobbarna.
Med hälsning
Mats Gustavsson
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