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Ekonomi och helheten
Vi Moderater vet att allt börjar med en god ekonomi, då finns det
utvecklingsmöjligheter. Vi vill skapa en attraktivare kommun med bra service för våra
invånare. Att vara attraktiv innebär att fler flyttar till kommunen, både människor och
företag. Men även att vi som redan bor här trivs och vill bo kvar. Fler medborgare
leder till större skatteintäkter, så att vi kan förbättra servicen. Skatten ska inte vara
högre än behovet så en sänkning ska ske med 10 öre.
Industri och verksamhetsmark
Vi har deltagit och varit drivande i planarbetet som kommunen utfört de senaste åren.
Flertalet lämpliga områden finns med i översiktsplanen vilket är en bra start. Därefter
behöver områdena detaljplaneläggas men där har allt fastnat. Vi har försökt få fart på
det arbetet men utan framgång. Då det tar ganska lång tid måste det startas snarast
för när något företag vill etablera sig här eller expandera måste det gå snabbt.
Undersök bostadsbehovet
För att veta vilket bostadsbehov våra medborgare vill ha framöver behöver vi med
några års intervall löpande göra en bostadsbehovsundersökning. Resultatet från
denna kan hjälpa oss att få veta var bostäderna behövs och då kunna informera
marknadens aktörer eller kanske uppdra till KFAB att tillfredsställa behovet.
I flerbostadshus vill vi prioritera bostadsrätter.
Maktskifte
Även ett maktskifte leder till förändringar och vi Moderater är beredda att ta det
styrande ansvaret för kommunen! Vi eftersträvar ett öppet borgerligt styre där alla
partier och alla medborgare ska ha möjlighet att vara delaktiga. Vi Moderater ser
Kungsör som en oslipad diamant vid Mälaren som har alla möjligheter att utvecklas
till en attraktivare kommun. Allt hänger ihop och många små förändringar leder till
stora skillnader.
Tågstopp
Vi arbetar för att åstadkomma tågstopp i Valskog. Visst kan detta tyckas omöjligt och
så kan det kanske också vara, men vi har i alla fall en plan. Det vi vill jobba för är att
det startas en tågförbindelse som går runt inre Mälaren och angör KungsörEskilstuna-Kvicksund-Västerås-Kolbäck-Köping-Valskog-Arboga och åter till
Kungsör, en linje som kör medurs och en moturs med tät trafik.

Planlägg för fler villor

En kommun kan aldrig ha för många villor och vi vill ha fler. Vi driver på för att vi ska
skapa attraktivare villaområden och vill öka takten i planläggningen. Fler sjö- och
naturnära tomter behövs även i Valskog.
Ordning och reda
Vi värnar Björskogs skola och vill vara med att utveckla den. Fler barnfamiljer som
flyttar till Valskog leder till fler elever och det leder till en mer kostnadseffektiv skola.
Med fler elever kan skolan expandera och det vore roligt. I Valskog vill vi ha låg- och
mellanstadierna. Skolan behöver utrustas med ett tillagningskök. Med ett
samverkansavtal mellan hemmet och skolan underlättar vi för att parterna ska veta
sina ansvarsområden.

Ökad polisiär närvaro i kommunen
Vi är kritiska till polisens planering där vi har alldeles för svag polisiär närvaro i
kommunen. Utöver grannsamverkan som vi uppmuntrar alla att delta i, så är polisen
viktig även för att förebygga brott. I våra tätorter behövs polisen även för att vid
varierad intensitet utföra hastighetskontroller. Mycket hellre poliskontroller ibland än
fartinder i olika former.

Lokalt hemtjänstteam

Vi vill att ett lokalt hemtjänstteam bildas med Valskog som bas. Detta skulle vara
mycket bättre för alla parter och även för kommunen. Det blir väldigt många resor
med nuvarande upplägg.
Tillväxt, det är vårt område
Vi Moderater tycker om tillväxt och det är en absolut nödvändighet för oss. Kungsörs
kommun är egentligen en alltför liten kommun. Det har talats om att 9 000 invånare
är nedre gränsen för att vara en egen kommun, men nu börjar 15 000 anges som en
ny nedre gräns. Det är ingen siffra som skrämmer oss utan vi tar oss gärna dit.
Tillväxt är trevligt och utvecklande.

Vi Behöver dig!
Får vi ditt förtroende garanterar vi ett ansvarsfullt styre efter valet 2018.
Är Du intresserad av att arbeta som fritidspolitiker?
Det är ett stimulerande och intressant arbete.
Vi får veta mycket om beslut och vad som händer i kommunen.

Vi MODERATER i Kungsör vill gärna att du blir medlem hos oss. Även du som
endast vill vara passiv är varmt välkommen som medlem!
Läs mer på vår hemsida www.moderatkungsor.se

Vi är ditt lokala parti som vill styra Kungsör!
Du når oss på mail kungsor@moderaterna.se

