
Riskera inte 
Solnas positiva 

utveckling  
– Rösta på 

Moderaterna!

Solna

Råsunda
Arenastaden

Bli medlem på moderaterna.se/medlem
Läs mer på solnamoderaterna.se

E-post: solna@moderaterna.se
Facebook: @msolna

Tio skäl att 
rösta på 
Moderaterna 
i Solna:
• Säkra fortsatt låg skatt och ordning i 

ekonomin.

• Fler jobb genom ett bra företagsklimat.

• Nyanlända får arbete i stället för bidrag.

• Krafttag kring otrygga platser 
med polisnärvaro, belysning och 
trygghetskameror. 

• Höjd skolpeng, 100 procent behöriga 
lärare och 25 barn i varje klass.

• Utbyggd tunnelbana, ny 
pendeltågsstation och tätare busstrafik.

• Fler parkeringsplatser, 
ökad framkomlighet och 
hastighetsbegränsande åtgärder.

• Nytt idrottens hus, upprustning av 
Skytteholms IP och en ny 4H-gård.

• Bättre städning, mer belysning och fler 
planteringar.

• Nej till nya utanförskapsområden – vi ska 
inte tävla om att bygga snabbast, billigast 
och fulast.

På  
Solnabornas  
sida
Solna ska vara en levande stad med 
framåtanda. Här ska man kunna starta 
sin karriär, bilda familj eller dra sig 
tillbaka. Oavsett var du är i livet eller 
vart du är på väg ska Solna vara en 
trygg stad att bo i. Här ska strävan 
uppmuntras genom låg skatt för den 
som arbetar och hjälp till den som vill 
hitta ett jobb. 

Solna är bäst på integration av Sveriges 
kommuner och har ett lågt bidragsberoende. Vi 
ser till att alla Solnabor kan göra rätt för sig och bli 
en del av samhället. Det är möjligt genom ett bra 
näringslivsklimat, som skapar fler jobb. Här ställs krav 
på att alla gör sitt bästa för att lära sig svenska och få 
ett arbete. 

I Solna växer trivsamma stadsdelar fram och ersätter 
industriområden och övergivna kontorslokaler. Därmed 
kan våra grönområden bevaras. Här bejakar vi tillväxt 
och utveckling, samtidigt som vi värnar om hållbarhet, 
Solnas karaktär och våra unika naturvärden. 

Solna ska vara en trygg och stabil kommun, där 
utvecklingen går åt rätt håll. Med låg skatt och jobb i 
stället för bidrag. Där integration är en möjlighet i stället 
för ett problem. 
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Besök vår digitala valstuga:
mstugan.se/solna

Så vill vi utveckla din 
stadsdel
Du bor centralt i Solna med bra 
kommunikationer och närhet till 
såväl grönområden som vatten. Ett 
attraktivt läge, som vi vill göra ännu 
bättre.

Vår vision är att omvandla Solnavägen till en levande 
grön stadsgata med bra gång- och cykelvägar. En gata 
där trafiken flyter, samtidigt som det är naturligt att 
promenera mellan restauranger, butiker och annat som 
finns i bottenvåningarna till husen som kantar gatorna.

En ny simhall för rekreation, motion och 
simundervisning med tio banor kommer snart 
att tas i drift. I nästa steg skapas ett idrottens 
hus i Vasalundshallen, som fördubblar ytorna för 
inomhusidrott. Samtidigt rustas Skytteholms IP och 
Solnahallen upp.

En annan viktig pusselbit är att rusta upp Råsunda 
skola och Ekensbergsskolan. Goda studieresultat 
underlättas av trivsamma och moderna lokaler.

Vi planerar för tryggare 30-gator med 
hastighetsbegränsande åtgärder. Vi vill också tillskapa 
fler gatuparkeringar genom att utnyttja utrymmet 
optimalt.

Solna station ska omvandlas till en trygg och 
modern knutpunkt för kollektivtrafik genom ett nytt 
torg och en ny stationsentré. I närheten öppnas en 
ny tunnelbana i Arenastaden. 

Sist men inte minst vill vi öka tryggheten 
genom fler övervakningskameror, mer 
belysning och fler poliser. Solna 
ska fortsatt vara en säker 
stad att bo och verka i!

Det här vill vi göra i och 
omkring din stadsdel
• Gör Solnavägen till en grön 

stadsgata.

• Idrottens hus i Vasalundshallen 
och upprustning av 
Skytteholms IP och 
Solnahallen.

• Renovera Råsunda skola och 
Ekensbergsskolan.

• Fler gatuparkeringar och 
hastighetsdämpande åtgärder. 

• Nytt torg och ny stationsentré 
vid Solna Station.

• Fler övervakningskameror, mer 
belysning och fler poliser. 
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