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DAGS FÖR FÖRÄNDRING I EKERÖ!

VAD VI VILL ISTÄLLET:

Ekerö är en grön pärla mitt i Stockholmsregionen, med vidsträckta 
naturområden och lantlig miljö. 

Många som bor i Ekerö är mitt uppe i familjeåren och flyttar hit för att 
få en trygg, naturnära och aktiv uppväxt för sina barn. De efterfrågar 
en bra kommunal service inom barnomsorg, skola och goda 
förutsättningar för en aktiv fritid. 

En allt större del av kommunens invånare har nyligen avslutat ett 
aktivt arbetsliv och vill dra sig tillbaka i en kommun som erbjuder ett 
rikt naturliv samt ett förhoppningsvis lika rikt föreningsliv med en 
kommunal service som håller hög kvalitet när orken tryter. 

Men i Moderaternas Ekerö ska marknaden lösa hallbristen och 
föreningslivet är inte en aktiv del av trygghetspolitiken. 

I Moderaternas Ekerö låter man lokalerna förfalla för att sedan sälja 
dem. Och i Moderaternas Ekerö går extra pengar som kommer från 
staten till för äldreomsorgen istället till skattesänkningar. 

- Det här vill vi ha ändring på!

För att Ekerö ska bli en än bättre kommun att leva i vill vi:

• Satsa på föreningslivet och en aktiv fritid i Ekerö.

• Vi vill även satsa på ett friskt åldrande och tillräckligt med resurser 
till äldreomsorgen.

• Och vi vill satsa på att vårda det gemensamt ägda och sluta göra 
dåliga affärer med medborgarnas pengar!  



ETT EKERÖ SOM SATSAR PÅ 
FÖRENINGSLIVET!
Många flyttar till Ekerö för naturen och för de goda möjligheterna till 
en aktiv fritid. Föreningslivet är inte bara bra för den fysiska hälsan 
utan minst lika viktigt för det psykiska välmåendet både för äldre och 
yngre.
I Moderaternas Ekerö ser man dock inte vikten av föreningslivet som 
en del i samhällsservicen eller trygghetspolitiken. I Moderaternas 
Ekerö ska marknaden lösa hallbristen. Och i Moderaternas Ekerö höjs 
föreningsavgifterna så att alla inte kan delta i föreningslivet. 

Vi vill att Ekerö ska vara en kommun där alla kan delta i föreningslivet 
och där föreningslivet är en självklar del i vardagen. - Det sparar 
pengar i förlängningen!



EN SKOLA SOM MÖTER UPP!

Skolan är grunden för trygga vuxna. I skolan och förskolan har vi som 
samhälle chansen att fånga upp de barn som riskerar att hamna 
utanför. För att det ska bli möjligt krävs det dock tillräckligt med 
resurser och trygg personal. 

I Ekerö bosätter sig många som vill leva ett mer lantligt liv men för att 
även de mer lantliga skolorna ska kunna hålla öppet krävs det att 
resurserna fördelas rättvist över hela kommunen.

Socialdemokraterna i Ekerö vill säkerställa att skolan får de resurser 
den behöver och att resurserna fördelas rättvist.

Vi vill få slut på dåliga affärer där kommunen säljer ut skollokaler till 
underpriser och sedan hyr tillbaka dem till priser som långsiktigt 
kostar mycket mer. Vi måste dessutom få slut på förfallet av våra 
lokaler! Ekerös förskole- och skollokaler behöver rustas upp och få ett 
bättre underhåll!



ETT AKTIVT PENSIONÄRSLIV! 

VÅRDA DET GEMENSAMT ÄGDA OCH 
FÅ SLUT PÅ DÅLIGA AFFÄRER!

Många söker sig till Ekerö för den gröna vackra naturen och lugnet 
men samtidigt närheten till staden och ett rikt kulturutbud. Men när 
du blir äldre i Ekerö är det idag inte säkert att kommunen möter upp 
dina behov.

Ekerömoderaterna ser det inte som deras ansvar att främja en frisk 
ålderdom med föreningsliv, trivsamma gångstråk och samvaro. För 
oss Socialdemokrater är det tydligt att när det gäller att åldras i Ekerö 
så finns det flera saker som kan bli bättre!

För oss är det viktigt att äldre får den omsorg de behöver, när de 
behöver den och av en personal de känner igen! 

Vi vill ha slut på neddragningarna på äldreomsorgen, de tuffare 
biståndsbedömningarna och slöseriet med skattepengar på ej 
utförda hemtjänsttimmar. För oss är det också viktigt att vi satsar på 
föreningslivet för att bibehålla hälsa och bryta ensamheten för äldre. 
Färdtjänsten måste förbättras och fungera även på landsbygden!

I Ekerö kommun finns det flera lokaler i kommunens ägo. Men under 
Moderaternas styre har Ekerö kommun inte varit bra på att vårda sina 
lokaler och vissa har tillåtits förfalla så till den milda grad att de 
tvingats rivas helt eller istället sålts.

Det menar vi är kapitalförstöring! 

Ekerö kommun måste vårda sina lokaler bättre och sluta med dessa 
osmarta utförsäljningar som kostar mer för kommunen i slutändan.



FÖRTÄTA CENTRALT MEN BEVARA 
LANDSBYGGDEN

SATSA PÅ MILJÖ OCH KLIMAT! 

Ekerö är en grön pärla i närheten av ett växande Stockholm men i 
Ekerö har byggnationen ibland känts plottrig och planlös.  

Socialdemokraterna vill förtäta i centrumlägen men bevara det 
lantliga i ytterområdena i kommunen. 

Med mer byggande i centrumlägen kan samhällsservicen byggas ut i 
dessa områden – vilket gör att fler restauranger, caféer och butiker 
kan växa fram. 

I Ekerö kommun finns det många villor men väldigt lite av andra 
boendeformer, såsom lägenheter och radhus. Det gör det svårt att 
flytta hemifrån, kunna bo kvar i kommunen efter en skilsmässa eller 
för äldre att flytta till lägenhet när huset känns för stort. 

Vi behöver en ökad valfrihet gällande olika boendeformer i Ekerö.

Vi som kommun behöver mer aktivt få fart på det byggande Ekerö 
behöver, bland annat genom att ge det kommunala bostadsbolaget 
Ekerö bostäder ett utökat uppdrag. 

Många flyttar till Ekerö för att komma närmare naturen. Flera år har vi 
dock sett hur kommunen dalar i diverse miljömätningar. För oss 
Socialdemokrater är det tydligt att vi behöver höja miljö & 
klimatambitionerna i kommunen!

Kommunen behöver använda sitt maktmedel i upphandlingen för att 
hjälpa företagen att ställa om, vi behöver göra det enkelt att som 
privatperson välja miljövänliga alternativ och vi måste som kommun 
stå beredda att tackla klimatförändringarnas konsekvenser.





BLI MEDLEM IDAG!
Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen. 
Tillsammans kan vi göra vårt Sverige bättre. Var med 
och avgör valet 11 september, bli medlem idag!

Öppna Swish-appen och skanna QR-koden

TRAFIK & INFRASTRUKTUR

Ekerö dras med trafikproblem. Den enda vägen in i kommunen leder 
till långa köer morgon- och kvällstimmarna och familjetid byts istället 
till kötid.

Det här behöver lösas!

Vi behöver snabbt få till en omläggning av Brommaplan för att skapa 
ett bättre flöde och vi behöver en mer pålitlig kollektivtrafik samt 
bättre cykelmöjligheter.

Därutöver behöver vi se till att tillskapar fler arbetsplatser i 
kommunen så att färre behöver pendla långt till sitt arbete.


