
Skapa framtidens 
Sigtuna kommun 

tillsammans 
med oss!



mp.se/sigtuna   Följ oss på   

Skydda kommunens sista värdefulla skogar och naturområden

Höj tempot i kommunens klimatarbete

Utveckla framtidens kollektivtrafik ‒ satsa på snabba och
bekväma elbussar till Märsta station och Arlanda

Möt invånarnas behov av laddplatser för elbilar i hela
kommunen

Inför gratis pendlarparkeringar för boende i kommunen

Bygg ut gång- och cykelvägar

Skydda jordbruksmark och kulturlandskap från bebyggelse

Endast odling utan gifter på kommunens jordbruksmark

Skärp miljö- klimat- och djurskyddskrav på inköp till
kommunens verksamheter

          - Mål för kommunens klimatarbete utifrån vetenskap 
          - En ärlig koldioxidbudget som visar hur kommunens utsläpp 
            ska minska
          - Redovisa utvecklingen för klimat och miljö i kommunens
            årsbokslut 

       ‒ åkermark ska sparas för lokal odling av mat

 

Öka takten för 
miljö och klimat

Nu måste vi gå från ord till handling och med ett modigt
ledarskap hejda klimatförändringen, rädda ekosystem
och säkra vår välfärd. Klimathotet är globalt och
kommunens ansvar är en del av lösningen.
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Satsa på unga och 
ta hand om våra äldre

En långsiktigt hållbar ekonomi är att satsa på vård, omsorg
och en jämlik förskola och skola. Med tidiga stödinsatser
får varje barn möjlighet att forma sin framtid.

Ett levande samhälle för alla
Gågator, torg, föreningsliv och kulturscener får samhället
att leva. Parker och nära natur ska utvecklas för trivsel.
Värdefull historia ska bevaras ‒ inte rivas! 

Förbättra arbetsvillkoren med trygga
anställningar för medarbetare i vård och
omsorg 

Återinför kommunal hemtjänst och
äldreboendevärdar ‒ pengarna ska
stanna i välfärden

Stopp för vinstdrivande skolkoncerner i
kommunen ‒ pengarna ska stanna i
klassrummet

Två lärare i varje klassrum, skolvärdar
på högstadiet och resursskola i alla
årskurser

Fler fritidsgårdar ‒ alla ungdomar ska
ha nära till en fritidsgård

Bygg en idrottshall i Skepptuna

Erbjud alla ungdomar sommarjobb och
slopa betygskravet för att få jobb

Bygg billiga bostäder för ungdomar och
äldre ‒ satsa på mångfald i byggandet
så att alla har råd att bo

Satsa mer resurser till förebyggande
arbete och en polisstation i Märsta

Skydda värdefull natur för friluftsliv i
Hällsbo, Steninge, Rosersberg och
Aspvägen

Stoppa Aspvägen som ny genomfartsled
över Norrbacka ‒ mindre trafik i våra
bostadsområden, inte mer

Bygg en sydlig uppgång från
pendeltågen mot Södergatan

Gamla Märsta ska utvecklas och vårdas
‒ kulturbyggnader som Smedsgården
och Sätunavägen ska bevaras

Inrätta fler koloniområden och
uppmuntra lokal odling

Stötta kulturföreningar, säkra
kulturverksamheter som ValstaKonst
och sänk avgifterna för Kulturskolan

Stärk små lokala företag ‒ främja ett
innovativt näringsliv med mångfald och
ett minskat beroende av Arlanda 

Ta djurens välfärd och djurägares oro på
allvar ‒ begränsa användningen av
fyrverkerier
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sigtuna@mp.se 

”Sigtuna ‒ en kommun där vetenskap,
entreprenörskap och marknaden är

drivkraft för hållbarhet.”

Jan Franzén

"Jag vill skapa förutsättningar
för ett gott liv för varje enskild

människa."

Karolina Windefalk

"Minska orättvisor och satsa på
framtidens företagande och

kreativa stadsmiljöer."

Lowe Börjeson
"Vår kommun ska ta ansvar för

miljö- klimat- och
djurskyddsfrågor."

Tove Björlin
"Fler tågavgångar till Uppsala,
minskad brottslighet och en
god ekonomi i kommunen." 

Erik Glans

"Att hitta nya system som
bygger upp, reparerar och

återskapar, där finns framtiden."

Helena Hjelm
"Omställningen ska vara rättvis,

pragmatisk och
vetenskapsbaserad."

Sebastian Silva-Leander
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