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Kyrkovalet 2013 
och Borgerligt alternativ

MED KYRKAN I CENTRUM

I höstens kyrkoval ställer en ny nomine-
ringsgrupp upp. Den heter Borgerligt 
alternativ och är partipolitiskt obundna. 
Borgerligt alternativs uppfattning är att 
kyrkan ska styras av personer som har 
kyrkan, dess värderingar och tro som 
utgångspunkt – inte politiska åsikter och 
agendor.

Man kommer att verka för att de värde-
ringar kyrkan vilar på ska ta större plats 
i samhället. Det talas ofta om öppenhet, 
tolerans och mångfald i Svenska kyrkan, 
men vi måste bli ännu bättre på att föra 
fram detta i praktiken. Mycket görs redan 
i dag men vi kan göra mer för att låta fler 
upptäcka kyrkan som en välkomnande 
och trygg plats under hela livet.

Borgerligt alternativ sätter församlingars 
verksamhet i centrum och är öppna för 
olika arbetssätt. Man kommer att verka 
för en friare församlingstillhörighet där 
medlemmar får möjlighet att själva välja 
vilken församling de vill stödja.

www.baskspangakista.se

Kungaparet på besök i Kista
Lördagen den 4 maj

Kungaparet välkomnas till Victoria Tower i Kista 
av Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholms 
stad, och David Furendahl, vd Screen Interaction.  
Foto: Kungahuset.se 

Det civila samhällets goda 
krafter stod upp mot våldet 
i Husby

Den fantastiska uppslutningen 
av lokalsamhället ska ha stort 
beröm och var av avgörande 
betydelse för att motverka de 
onda krafterna, som vill förstö-
ra vårt demokratiska samhälle.  
Ett fåtal personer och grupper, 
som av egenintresse, triggade 
igång dessa oroligheter möttes av 
massiva protester från de 12.000 
Husbybor som drabbades.  Där 
fanns gråtande mammor, som 
sprang runt i Husby Centrum mitt 
i natten letandes efter sina söner. 
Många barn har inte sovit under 
dessa nätter, som vandaliseringen 
pågick, av skräck.
 
Jag förstår inte hur man kan tända 
eld på en förskola, grannens bil, 
tvättstugan och andra byggnader 
som de som bor i området använ-
der. Ingen kan acceptera bränder 
och stenkastning. Men det räcker 
inte att bara döma killarna som 
satt vår stadsdel i brand. Vi måsta 
också se framåt och berömma den 
stora majoriteten av invånarna 
som vill utveckla vår stadsdel.

Jag vill särskilt lyfta fram alla våra 
nattvandrande föräldrar, personer 
i föreningar, moskéer och kyrkor 
samt våra ungdomsgrupper som 
tar avstånd mot våld och skadegö-
relse, till exempel ungdomar i Hus-
bys framtid och idrottande ungdo-
mar i Drive In verksamheterna.

Jag var i Husby varje kväll och 
mötte då de goda krafterna och 
många Husbybor som under 
många dagar jobbat förebyg-
gande. Det var unga, gamla, tje-
jer och killar i Husby, som ordnat 
manifestationer, grillat korv och 
liknande. Det ger hopp för framti-
den. Jag vill inte att våra invånare 
i Husby och andra ytterstadsområ-
den ska uppleva fler skolbränder 
och vandalisering.

Bo Sundin 
Ordförande Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd
 

Nytt utegym i Akalla

Stockholms stads satsningar på 
spontanidrotter fortsätter. Utegym-
met vid Akalla gårds bollplan består 
av redskap för marklyft, ryggdrag, 
armgång, situps, dips, bänkpress, 
axelpress, knäböj, upphopp och ba-
lansträning precis som på stadens 
övriga utegym. 

Utegymmet kommer att komplettera 
motionsanläggningar samt motions-
spår som finns i anslutningen.

Mentorskapsprogram 
från Företagarrådet
 
Moderata Företagarrådet har skapat ett 
mentorskapsprogram vars syfte är att 
hjälpa vuxna och ungdomar över 18 år 
med utländsk härkomst att starta och dri-
va företag I Sverige. Programmet är öp-
pet för alla med en moderat grundsyn. 
Mentorerna bistår med sina egna erfa-
renheter, kontakter och nätverk för att 
coacha fram adepter samt hjälpa dem 
att etablera sig i det svenska samhället 
och hitta möjligheter till försörjning som 
entreprenör/egen företagare. 

Finns det inga företag så finns det inga 
arbeten. Vi gillar företagarlinjen!

Mer info hittar du på: 
http://moderaterna.net/foretag
Projektledare: Alexandra Puccini

 

Projektets styrgrupp samt mentorer:  
Cecilija Simic Rihtnesberg, Maria Boi-
rat, Anne-Christine Carlberg, Paula 
Fortes, Marianne Pettersson, Elisabeth 
Hellström, Alexandra Puccini och Lars 
Almquist.

Cecilija Simic Rihtnesberg
Kistamoderaterna 

Vi vill satsa på flera
konstgräsplaner för 
spontanfotboll i vår
stadsdel

På stadsdelsnämndsmötet 24 januari  2013 
godkände vi förslaget att investera i flera 
nya mindre konstgräsplaner i våra områ-
den. Vi anser att dessa fotbollsplaner ger 
ökade möjligheter för spontanidrott och kan 
fungera som naturliga och trevliga samlings-
platser för både ungdomar och vuxna och 
därmed resultera i såväl ökad trivsel som 
trygghet i våra områden. Flera mindre grus-
planer i Järvaområdet kommer nu att förses 
med konstgräs. Det gör att våra ungdomar, 
som är aktiva inom idrotten, nu får tillgång 
till flera fotbollsplaner med konstgräs. Pla-
nerna är avsedda för spontanfotboll och de 
är inte bokningsbara. I ett första steg kom-
mer konstgräs ska anläggas på fotbollspla-
nen Husbytrean.
 
Vi tycker vidare att antalet små fotbollspla-
ner med konstgräsunderlag bör utökas yt-
terligare. Framöver föreslås att också att en 
plan i Akalla utrustas med konstgräs 2014. 
Fotbollsplanen i Nystadparken bedöms som 
lämplig för detta. I investeringsplanen för 
år 2015 planerar vi att föreslå att även en 
plan i Kista beläggs med konstgräs. När så 
sker kommer det att finnas en mindre konst-
gräsplan i samtliga fyra stadsdelar i Rinke-
by-Kistas område.

Bo Sundin
Ordförande 
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Vill du läsa mer om
Moderaterna i Kista?
Gå in på moderaterna.net/kista

Fakta om kyrkovalet

Den 15 september har alla med-
lemmar i Svenska kyrkan som se-
nast på valdagen fyller 16 år möj-
lighet att rösta. I kyrkovalet kan du 
rösta i tre val; kyrkofullmäktige, 
stiftsfullmäktige och kyrkomö-
tet. Din röst påverkar hur Svenska 
kyrkan styrs lokalt, regionalt och 
nationellt. På röstkortet står i vil-
ken vallokal du kan rösta och vilka 
öppettider som gäller. Glöm inte 
röstkort eller legitimation. Den 
2–11 september kan du förtids-
rösta på pastors- eller församlings-
expeditioner i hela landet. För mer 
information, kontakta den försam-
ling du vill förtidsrösta hos. Alla 
som är röstberättigade ska ha fått 
ett röstkort till sin folkbokförings-
adress senast den 28 augusti. 

 
Mer information hittar du på 

svenskakyrkan.se

Invigning av Oddegårdens förskola

Torsdagen den 15/8 på Skagafjordsga-
tan 5 i Kista invigdes en ny förskola. För 
att säkerställa efterfrågan på nya försko-
leplatser i vår växande stadsdel öppnar 
vi successivt nya avdelningar och enhe-
ter. Denna nya förskola har tre avdel-
ningar för 52 barn.

Stadsdelsnämnden ansvarar för att till 
förskoleverksamhet finns motsvarande 
behovet i stadsdelsområdet, samt säker-
ställa att barnomsorgsgarantin uppfylls. 
Vår verksamhet omfattar totalt 32 försko-
lor, en enhet för barn i behov av särskilt 
stöd samt öppen förskola och parklek. 
Sammanlagt är cirka 2000 barn inskriv-
na i våra kommunala förskolor.

RÖSTA DEN 15 SEPTEMBER 2013!

Framgången med Jobbchansen 
fortsätter hösten 2013
Resultatet första omgången (pilotprojekt) blev 
mycket bra. 60% av deltagarna har nu fått löf-
te om arbete från arbetsgivare/valt studier/
fått anställning. Med andra ord så till hösten 
kommer de inte längre vara arbetslösa. De 
har på eget bevåg börjat studera, sökt jobb 
och fått jobb eller via oss fått anställningar ge-
nom våra kontakter eller samarbetspartners. 
Målsättningen har varit att inspirera unga att 
ta sig ur arbetslösheten vilket vi faktiskt lyckats 
med i första klassen. Andra klassen, som star-
tar i september, kan vi börja flyga på riktigt 
med 30 unga Nya i Jobbchansen.
 
Fakta:
Vi lanserade Jobbchansen tillsammans med 
Djurgårdsandan våren 2013. Stockholms 
stads, genom Järvalyftet, samarbete med 
Djurgårdsandans drive-in-fotboll har varit 
framgångsrikt i Järvaområdet under flera år 
och nu utvecklas det samarbetet även till ett 
arbetsmarknadsprojekt under 2013. Genom 
DIF:s samarbetspartner kan ungdomarna er-
bjuda praktikplatser och också möjlighet till 
anställning. Konceptet bygger på teambuil-
ding, mentorskap och är en helt ny form av 
arbetsmarknadsprojekt. Målgruppen är unga 
människor i åldern 18-25 år, som hamnat ut-
anför systemet, är arbetslös och behöver ett 
extra stöd för att komma in i arbetslivet eller 
fortsatta studier.



Järva - från miljonprogram till miljöprogram

 
 
Vi inom Kistamoderaterna kämpar varje dag för att visa vägen för övriga 
Stockholm och har hittills skickat till Stadshuset och våra förtroendevalda 
partikamrater i Kommunfullmäktige flera skrivelser om att vi vill miljöprofi-
lera oss, fast på rätt sätt. Istället för att straffa alla medborgare med onö-
diga och obefogade avgifter vill vi istället satsa på energieffektivisering 
och på nyteknik.
Några punkter som genomförs för att vi skall kunna leva bättre i samspel 
med naturen som både vi och våra barn kan ha nytta av:
- Järva blir en av Sveriges solcellstätaste stadsdelar med cirka 10 000 kva-
dratmeter solceller.
- Järvas cykelvägnät ska kopplas till viktiga målpunkter i staden och krans-
kommunerna.
- Energieffektivisering i utvalda bostadshus i miljonprogrammet. Förbruk-
ningen ska minska med upp till 50%

Kista leder Stockholms strategikluster för tillväxt
Vad betyder Kista som ett framgångsexempel för Stockholm?

Om samhällsservice 
som (inte) försvann 
från Husby

Det har i media spritts en bild som få 
Husbybor känner igen. Det finns vissa 
som påstår att precis allting har sålts ut 
och/eller avvecklats. Men biblioteket 
och vårdcentralen är kvar på samma 
ställe, dock nyrenoverade och/eller i 
ny regi. Inom biblioteket har Berättarmi-
nisteriet installerats som satsar på skol-
barnens språkutveckling. Husby träff är 
också nyrenoverad med nya fräscha 
lokaler. Staden lägger faktiskt två miljar-
der om året på att renovera bostäder i 
ytterstaden.

Man skall inte skönmåla, men talar man 
i en slags missriktad välvilja om för folk 
hur hemskt de har det, hur eländigt deras 
område är så blir det självuppfyllande, 
känslan blir till slut verklighet för många. 
Då är det inte konstigt att många ung-
domar saknar optimism och framtidstro 
trots en helt annan verklighet.

Husby är inte ett slutet område och man 
kan faktiskt ta kollektiva färdmedel för 
att ta sig mer centralt om man så vill. 
Den är inte heller någon sorts reservat 
där saker och ting inte får renoveras el-
ler utvecklas. Husby är en del av Stock-
holm och en del av Sverige, och allting 
behöver inte ligga precis äverallt eller 
just inne i Husby.

 

 
Aleks Sakala 
Ordförande Kistamoderaterna

Att sluta röka ger en 
bättre folkhälsa och 
ökad livslängd

Att sluta röka är en viktig faktor som på-
verkar vår hälsa och minskar risken för 
olika sjukdomar och ett förkortat 
liv. Som individ sparar du dessutom 
mycket pengar, när du slutat röka, 
som du kan använda till betydligt nyt-
tigare och hälsosammare aktiviteter. 

Det finns idag många olika saker vi 
som individer kan göra för att öka 
vårt välbefinnande och förbättra vår 
hälsa.  Att vi regelbundet motionerar 
och äter nyttig och näringsrik kost är 
viktigt. 

I miljöer och lokaler där stadsdelsför-
valtningen ansvarar för verksamhe-
ten råder det rökförbud. 

Världshälsoorganisationen (WHO) 
uppskattar att omkring en tredjedel av 
världens befolkning över 15 år röker.  
I Europa är rökningen den främsta 
enskilda dödsorsaken enligt WHO.  
 
I vårt stadsdelsområde har i före-
byggande syfte introducerats en ny 
modell på papperskorg, som ovan-
på  locket,  har en försänkt askkopp 
för att motverka nedskräpning med 
bland annat fimpar.   Vid entréer till 
offentliga byggnader, köpcentra, T-
banestationer finns det askkoppar 
uppsatta. 

Aku Angela Tarras-Wahlberg
Kistamoderaterna

Upprustningen av Husby 
stadspark är nu klar

Husby Stadspark har rustas upp under 
året. Parken får nya möbler och ny för-
bättrad belysning, och lamporna ligger 
högt för att undvika skadegörelse. 

Nya planteringar och blommande 
träd, som till exempel Körsbärsträd från 
Tokyo, har  planterats. En ny trappför-
bindelse till den mellersta terrassen har 
gjorts.

Vid invigningen av Husby stadspark fi-
ras även parkernas dag (24 augusti) i 
parken.
  
Husby stadspark är den högsta punk-
ten i området.  Men också under den 
mörka årstiden ska ”Husbys Kebnekai-
se” vara en plats att finna ro. Den nya 
stadsparken ska också bli en plats för 
poesi.

Med Alliansens arbetslinje är allt färre beroende av ekonomiskt bistånd

Att det måste vara mer lönsamt att arbeta än att inte göra det. Det är en sådan arbetslinje, som ”skapar tydliga incitament för arbete 
och kontinuerligt sänker trösklar in på arbetsmarknaden”. Det är så arbetslinjen kommer att säkra välfärden och trygghetssystemen 
genom att fler människor arbetar och betalar skatt.

Från år 2006 tills 2012 har det visat sig att antalet biståndshushåll har minskat i Stockholm stad inklusive Järvaområdet med en 
stadigvarande trend. De flesta biståndshushåll som avslutades i Järva har börjat jobba eller studera. Från 2008 har 5548 perso-
ner gått från ekonomiskt bistånd till egen försörjning i Järvaområdet. Genom Jobbtorgens arbete har 11personer/dag gått från 
utanförskap till egen försörjning 2012. Ungdomsarbetslösheten är betydligt lägre i Stockholm (M) än i andra delar av landet som 
Malmö (S) och Göteborg (S). I en kunskapsintensiv och attraktiv stad som Stockholm räcker det inte med grundskoleutbildning. 
Därför är också skolans roll så extremt viktigt när det gäller ungdomsarbetslösheten. Och det måste finnas en tydligare koppling 
till arbetsmarknaden – vad är meningen att studierna ska leda till och varför är det så viktigt. Alliansens politik med arbetslinjen, 
fokus på arbete, öka sysselsättning, förbättrat företagsklimat, sänkt inkomstskatt samt att stödja ungdomar till arbetslivet och studier 
har gjort effekt i samhället. Alla medborgare tjänar på ett samhälle där bidragsberoendet minskar och arbetslinjen resulterar full 
sysselsättning som Nya Moderaterna strävar efter.

Basit Choudhury
Kistamoderaterna



Så här kan du bidra!
Om man går igenom ett Helvete skall man fortsätta att gå, skrev Winston Churchill för länge se-
dan. Under våren var det oroligt i vår stadsdel och en del människor har uttryckt önskan att flytta 
härifrån. Gör inte det. Låt oss tillsammans utveckla vårt samhälle så att det passar alla medmännis-
kor. Låt inte några få sätta agenda över ditt eget boende. I det här numret kan du läsa hur utveck-
lingen i Kista visar vägen för övriga Stockholm. Det som man fortfarande saknar är högutbildad, 
duktig eftertraktad personal, inte minst inom IT-området. Därför fortsätter jag hävda bestämt att 
det är utbildningen som är vägen ut ur utanförskapet och vägen mot framgång. 

När vi värnar om friheten pratar vi också om att flera människor startar egna företag och direkt 
påverkar sin egen framtid. Därför är det viktigt med tidiga satsningar, redan i grundskolan skall 
man motivera barn att fortsätta att studera. Är man högutbildad så är man eftertraktad på arbets-
marknaden, vilket resulterar i en bra arbetskarriär och en bra löneutveckling. Finns det ett bättre 
sätt att bygga ett tryggt samhälle än med en befolkning som mår bra, tjänar väl och trivs på sina 
arbeten samt på sin fritid?

Vi satsar också på fritidsaktiviteter och arbetar på att ännu flera konstgräsplaner för spontanfotboll 
planeras i vår stadsdel. Den uttjänta konstgräsmattan på Ärvingebollplan håller i skrivande stund 
på att bytas ut (vilket förresten var ett vallöfte som jag gav till våra ungdomar 2010) och ett utegym 
färdigmonterades nyligen vid Akalla gårds bollplan. På dessa sidor kan du även läsa om våra övriga 
satsningar. 

Vad vill du satsa på? Hör gärna av dig. 

Slutord

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

Twittrar du men missat att vi har en 
egen Twitterkanal? Följ oss här:

twitter.com/nya_moderaterna

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
Se till att gilla oss på Facebook så blir 
du uppdaterad med det allra senaste om 
Kista och Moderaterna. 

Facebook.com/Kistamoderaterna 

PRENUMERERA PÅ KENTS 
NYHETSBREV
På moderat.se kan du anmäla dig till 
partisekreterare Kent Perssons nyhets-
brev

www.moderat.se

Fram till valet 2014 skall Moderaterna 
genomföra 900 000 samtal främst ge-
nom dörrknackning. Vill du hjälpa till?
Kontakta oss:

www.moderaterna.net/kista

Politiker sökes! 

Vill du gå med och göra Kista till en bättre plats? 
Gå in på moderaterna.net/kista

Gå gärna med i Moderaterna. Det är ett enkelt sätt att 
stödja oss och se till att Kista och Stockholm fortsät-
ter ha en politisk ledning som inte höjer skatterna och 
som ändå fortsätter att satsa på hög kvalitet i kommu-
nens service. Det kostar endast 100 kr och då får du 
information och tidningar från partiet. Du får också 
inbjudningar till såväl politiska möten, utbildningar 
som sociala tillställningar.  Du är också mer än väl-
kommen att delta på våra kampanjer och aktivera dig.

Visa stöd för moderata idéer och visioner.
Så här lätt blir du medlem: Ring 0939-100 3000. 
Samtalet kostar 100 kr.

Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna 
samt ansvarig utgivare för Nya Kistabladet

Nya Kista

Aleks Sakala, Ordförande Kistamoderaterna

Hur vill DU göra friheten i Kista lite större? 

VILL DU HJÄLPA OSS BYGGA ETT BÄTTRE SVERIGE?

Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring.  
Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproble-
men och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna.
Därför behöver vi din hjälp och ditt engagemang.

Som förtroendevald moderatpolitiker i någon form (Kommun, 
Landsting eller Riksdag) innebär det att du företräder väljar-
na i beslut bl.a. kring offentlig verksamhet. Beslut kan gälla 
frågor som t ex hur skola, vård och omsorg är utformad, var 
det ska byggas bostäder, hur mycket invånarna ska betala i 
skatt osv.

Har du en vän som också är intresserad att engagera sig är ni båda hjärtligt välkomna 
att höra av er. 

Vi tror på människan och mänsklig kraft och hoppas att du gör det också!

Välkommen till Nya Moderaterna!

VISA ATT DU ÄR MODERAT!

Här hittar du smartphonevantar, tröjor, 
tygväskor, iphoneskal och muggar: 

shop.moderat.se

 
 

Kistamoderaterna växer och behöver DIG som medlem!


