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.

Tio skäl att
rösta på
Moderaterna
i Solna:

Riskera inte
Solnas positiva
utveckling
– Rösta på
Moderaterna!

•

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.

Solna

Huvudsta
Skytteholm

Bli medlem på moderaterna.se/medlem
Läs mer på solnamoderaterna.se
E-post: solna@moderaterna.se
Facebook: @msolna
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Så vill vi utveckla din
stadsdel

Det här vill vi göra i och
omkring din stadsdel
• Omvandla Storgatan och
Armégatan till stadsgator.

Vår vision är att omvandla
Storgatan och Armégatan till
levande stadsgator där trafiken
flyter, samtidigt som det är
naturligt att promenera mellan
restauranger, butiker och annat som
finns i bottenvåningarna. En viktig
pusselbit i detta arbete är bygget av
en ny toppmodern skola med fullstor
idrottshall och matlagningskök.

• Ny modern skola.
• Ny pendeltågstation vid
Huvudstabron.
• Upprusta strandpromenaden
och förbättra vattenkvaliteten.
• Fler övervakningskameror, mer
belysning och fler poliser.

Den barriär som järnvägen väster om Huvudstabron
utgör kommer ersättas av en tunnel med bebyggelse
på båda sidor. Huvudsta kopplas ihop med Skytteholm
genom ett bostadsområde, som också kommer
att ha levande bottenvåningar. Dessutom förstärks
kommunikationerna med en pendeltågsstation i
Huvudsta.

T

Ett tredje viktigt projekt pågår från Pampas
Marina upp över gamla Arbetsmiljöverket, där nya
promenadvänliga stadskvarter tillskapas. En ny
tunnelbaneuppgång öppnas också från Västra skogen
direkt in i området.

T

I samband med dessa projekt rustas och förstärks
stadsdelens grönområden, inte minst strandpromenaden
hela vägen från Bällstaån till Karlbergskanalen. I
detta ingår att anlägga en dagvattendamm och en
skärmbassäng samt att bygga ut strandbadet.
Sist men inte minst vill vi göra stadelen
trygg genom fler övervakningskameror,
mer belysning och fler poliser.
Särskilda trygghetsinsatser ska
göras kring Västra skogen
och Huvudsta centrum.

T

Ny T-bana
Besök vår digitala valstuga:
mstugan.se/solna
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