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SPADTAG FÖR DIGITAL
TESTBÄDD I KISTA
Den 25 april 2016 togs ett
första spadtag för byggandet
av den digitala testbädden i
Kista - Urban ICT Arena.
Stokab bidrar i projektet genom att etablera en ny fiberbasinfrastruktur längs Kistagången där ett 15-tal accesspunkter
t.ex. lyktstolpar, busskurer och
byggnader kommer kopplas upp med fiber. Syftet är
bland annat att visa hur en
stadsmiljö kan digitaliseras.

Moderaterna förlänger
tvärbanan till Kista
Landstingsfullmäktige, som styrs av Alliansen,
har beslutat att bygga tvärbanans Kistagren.
Förlängningen skapar förutsättningar för en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. I landstingets regionplan anges inriktningen att utveckla
en hållbar struktur genom att koncentrera bebyggelsen till ett antal regionala stadskärnor – där
Kista ska vara ett sådant kluster.
Syftet med att bygga tvärbana till Kista är att knyta samman centrala transportstråk och dessutom
bygga samman bostads- och arbetsområden
på tvären. Ifall man som Kistabo idag arbetar i
Sundbyberg är det idagsläget ganska osmidigt
att resa dit, trots att det geografiskt handlar om
mycket korta avstånd. Dessutom kommer den
nya förbindelsen innebära fler jobb och investeringar i hela stadsdelen.
Planerad trafikstart för Kistagrenen är 2021 till
Ursvik och 2023 till Helenelund, den totala kostnaden är 4.9 miljarder. Vi i som bor i området
kommer med förlängningen också kunna resa
till Bromma Blocks och Bromma Flygplats på ett
mycket smidigt sätt.

Stokabs vd
Staffan Ingvarsson

MODERATERNAS PLAN
FÖR ETT STARKARE SVERIGE
1. Ansvar för ekonomin
med minskade bidragskostnader
Skattepengar ska användas
effektivt och rätt. I en plan
för starkare offentliga finanser ska vi agera mot den som
smiter från skatt. Där ingår att
resurserna till välfärden ska
användas effektivt i just välfärden, oavsett vem som driver
verksamheten i fråga.
2. Nolltolerans mot dåliga skolor
Sverige ska ha nolltolerans
mot dåliga skolor. Alla ska ha
rätt till bra kunskap, men ingen ska ha rätt att utsätta elever
för en dålig skola.
3. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig
Det måste bli mer lönsamt att
arbeta – särskilt för dem med
små och vanliga inkomster.
4. Tillväxt i hela Sverige
Jobb kommer inte av sig själva. De skapas när det går att
anställa till rimliga villkor och
skatterna inte är för höga.
5. Trygghet att lita på
I ett starkare Sverige lämnar
inte rättsstaten någon utanför.
Inte något område, inte någon alls. Sverige ska fungera.
Överallt.

Benjamin Dousa
Ledamot i landstingsfullmäktige

Socialdemokraterna tar inte ansvar för tryggheten
Allt fler av oss som bor i stadsdelen känner oss otrygga. I Polisens årliga rapport har
Tensta, Rinkeby och Husby pekats ut som särskilt utsatta områden med drag av parallella
rättssystem. Blåljuspersonal som ambulansförare och brandmän utsätts återkommande
för stenkastning och i snitt är det en bilbrand per dag kring Järvafältet. Det är en helt
oacceptabel utveckling och tyvärr tar inte Socialdemokraterna som styr både stadsdelen
och sitter i regeringen inte ansvar för situationen.
Under de senaste åren har flertalet taxiförare blivit av med sina arbetsplatser och vi är
många som inte känner oss helt bekväma med att gå hem från tunnelbanan på kvällen.
Därför vill vi moderater sätta upp kameror i Husby Centrum, anställa fler poliser men
också införa hårdare straff. Nyligen var det en 19-åring som sparkade en polis i huvudet
– och dömdes bara till skyddstillsyn. Är man stor nog att sparka poliser, då är man också
stor nog att få fängelse.
Det är också viktigt att man arbetar förebyggande med trygghetsfrågorna. Vi moderater
sköt till extra resurser till de mest utsatta skolorna i Stockholm, så att exempelvis skolor i
Husby och Rinkeby får 50% mer än de inne i stan. Dessutom hjälpte vi en av Sveriges
bästa skolor – Engelska Skolan – att etablera sig i Kista. För att lösa situationen krävs en
arsenal av åtgärder, både tuffa polisiära och förebyggande sociala- och utbildningsinsatser, men Socialdemokraterna tar inte ansvar.
Benjamin Dousa
Vice ordförande Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Moderaterna vill rusta upp Kista Gård

Stockholms stad har under den moderatledda Alliansens tid fattat beslut om att utveckla
Kista Gård, med anor från 1700-talet, till en attraktiv mötesplats med bland annat restaurang, konferensverksamhet och eventuellt även hotell. Även café, bar och boulebana har
diskuterats. Det finns redan ett 7-årigt hyresavtal för Kista Gård där den ska användas till
restaurang, kafé och boulebana. Denna typ av verksamhet skulle uppskattas av oss som
bor och jobbar i närområdet. Bostadsrättsföreningar runt Kista Gård har flertalet gånger
påpekat att de gärna ser att Kista Gård används som restaurang. Huvudbyggnaden har
varit tänkt att bli restaurang, och i flygeln intill planeras konferens- och möteslokaler. Logen som står på gården har varit tänkt att bli lokal för eventuthyrning, som till exempel
bröllop och fester. Det är en fin kulturhistoriskt värdefull byggnad, som vi måste försöka
bevara så ursprunglig som möjlig. Fastighetsnämnden fattade tidigare ett genomförandebeslut om utveckling och upprustning av Kista Gård. Den senaste planeringen var att renoveringsstarten, som har blivit uppskjuten flera gånger de senaste åren av den rödgröna
majoriteten, skulle vara sommaren 2016. Den 17 maj 2016 fattade fastighetsnämnden
ett inriktningsbeslut om att försälja Kista Gård. Det är nu mycket viktigt att staden i försäljningsprocessen säkerställer att fastigheterna övertas av en seriös och långsiktig aktör och
att renoveringsarbetet snarast påbörjas.
Bo Sundin
Ledamot i kommunfullmäktige

Tiggeriet och de olagliga
bosättningar måste begränsas.
Vi moderater kräver att krafttag görs
mot tiggeriet och de olagliga kåkstäder som finns och med ett växande
antal tiggare i Stockholm. Moderaterna i Stockholm är tydliga i sitt
krav att kommunerna måste få bättre
verktyg att hantera dessa frågor. Till
exempel genom lagändringar som
gör det möjligt för kommunen själv
att upprätthålla den lokala ordningsstadgan.
Moderaterna vill säkra tryggheten
på våra gator och stadsmiljön för
Stockholmarna som bor i staden.
När det gäller illegala boplatser
måste utgångspunkten vara att ingen
kan bosätta sig var de vill. Boplatserna skapar stora problem för kringboende samtidigt som det påverkar
tryggheten i Stockholms stad. Svensk
lag måste gälla för alla, oavsett var
man kommer ifrån. För oss är det
inte acceptabelt att man bosätter sig
var som helst, vi måste upprätthålla
de lagar vi har.
Som en följd av alla fattiga EU-medborgare, som kommer till Stockholm,
följer en hel del kriminalitet som både
rapporterats av polisen och i TV-program. Exempelvis har en Svensk polis med ursprung fån Rumänien vittnat
om detta. Detta är inte acceptabelt
eftersom det förstör vår vackra stad
och dess rykte.
I den rödgröna majoritetens budget
står att avhysningar ska undvikas i
största möjliga utsträckning. Antalet
personer som bor på stadens gator
har aldrig varit så många som idag.
Situationen som vi ser i dag är oacceptabel. Den nya rödgröna majoriteten står helt handfallen utan några
konkreta åtgärder mot detta.

Bo Sundin
Ledamot i kommunfullmäktige
På Dalhagens IP kommer
det att byggas en ny fullstor
Idrottshall
Den planerade idrottshallen ska byggas på den befintliga 11-mannagrusplanen. Idrottshallen ska användas
för inomhusidrott så som basketboll
innebandy, handboll, volleyboll,
gymnastik och skolidrott. Den kommer under säsong att nyttjas samtliga dagar i veckan mellan klockan
07.00-23.00. Hallen kommer att
nyttjas av skolan dagtid och av allmänheten och föreningar kvällar och
helger.
Den planerade hallen möjliggör
barns och ungdomars idrott på kvällar och helger, och kommer även att
kunna användas av Fryshuset under
skoltid samt vissa kvällar och helger.
Idrottshallen ska vara tillgänglig för
funktionsnedsatta och vara utformad
så att 200 personer (idrottsutövare
och publik) ska kunna vistas i anläggningen samtidigt.

Bo Sundin
Vice ordförande Idrottsnämnden

Förebyggande arbeta mot
våldsbejakande
extremism
måste göras

Ordning och reda i flyktingpolitiken

Innan sommaruppehållet antog riksdagen en tillfällig lag om begränsningar i möjligheten
att söka uppehållstillstånd i Sverige. Bakgrunden är det exceptionella flyktingmottagande
Sverige haft på väldigt kort tid. På endast två år har närmare en kvarts miljon människor
sökt asyl. Som en följd ser vi stora problem i möjligheterna att kunna ge ett fullgott mottagande till dem som söker sig hit. Vi har en omfattande bostadsbrist, rekordlånga handlingstider och en socialtjänst som har mycket svårt att räcka till.
För Moderaterna är det självklart att Sverige ska ge skydd till människor på flykt. Samtidigt
är det omöjligt för ett litet land som vårt att i längden klara att ta det ansvar som betydligt
större länder inte tagit. Därför har Moderaterna under mer än ett års tid drivit på regeringen för att förändra flyktingpolitiken och harmonisera våra regler med vad som gäller i
andra EU-länder. Till exempel tillfälliga uppehållstillstånd, ett fungerande försörjningskrav
vid anhöriginvandring och medicinska åldersbedömningar av ensamkommande ungdomar.
Tyvärr valde regeringen Löfven att in i det längsta vägra lyssna till kritiska röster. Följden
blev en panikomsvängning i flyktingpolitiken. Det hade varit bättre ifall Sverige hade gjort
en gradvis förändring av lagstiftningen.
En annan mer akut fråga finns på ett närliggande område, nämligen integrationen. Vi
måste nu hantera det faktum att väldigt många människor kommit till Sverige på kort tid
och göra vårt yttersta för att skapa vägar in i det svenska samhället till trygghet, arbete och
gemenskap. Detta kommer att vara en prioriterad fråga för Moderaterna under många år
framöver.
Osäkerheten är fortsatt stor om vad som sker framöver. Kommer EU:s avtal med Turkiet att
hålla? Får vi se hur flyktingströmmarna till Europa tar sig nya vägar, till exempel vid Libyen
och Italien? Det mest ansvarsfulla i den situationen är inte att som Miljöpartiet låtsas som
att utmaningarna snart kommer att försvinna. Eller att av Sverigedemokraternas ideologiska skäl föra in Sverige på en väg mot slutenhet.
Det ansvarsfulla är istället att utforma en politik för att skapa ordning och reda i migrationspolitiken. I Moderaternas plan för ett starkare ingår att skapa en flyktingpolitik som är
långsiktig och som är hållbar. För att klara mottagandet, men också för att kunna hjälpa
människor i nöd.
Moderaterna har under det senaste året presenterat ett stort antal förslag för att ta ansvar
i en utmanande situation. Vi kommer att fortsätta göra så framöver.

Johan Forssell
Migrationspolitisk talesperson

Moderaterna förordar att Stockholm
ska fokusera på förebyggande åtgärder mot våldsbejakande extremism. Öka utbildningen och kunskaperna om våldsbejakande extremism
i våra skolor, förskolor och fritidsgårdar i förebyggande syfte. Det ska finnas tydliga konsekvenser för de personer som begår dessa brott.
Extremism är idag en fråga som är
mer aktuell än någonsin. I alla dess
former har extremism påverkat vårt
samhälle och påverkat våra liv. Nu
måste det till konkreta aktiviteter på
lokal nivå med personer, grupper
och föreningar som kan göra skillnad. Vi förväntar oss att genom de
lokala handlingsplanerna konkretiserar arbetet. En lokal handlingsmall,
som ska tas fram i samarbete med
Försvarshögskolan, bör senast vara
fastställd under hösten 2016 inklusive finansiering.
Vi vill stödja olika organisationer i till
exempel i Järvaområdet som jobbar
mot rekrytering av personer till terrororganisationer utomlands. Ta vara
på goda exempel på framgångsrika
projekt med många lyckade exempel
i både Europa och USA, som har
kommit mycket längre i arbetet med
att motverka islamistisk extremism.
Vi kan aldrig acceptera att människor värvas till extrema grupper som
begår vålds- och terrordåd. Att strida för en organisation som utövar
massmord och begår grova brott
mot mänskliga rättigheter ska aldrig
löna sig. Det handlar om personer
som tillhör terrororganisationer som
IS och som kan ha medverkat vid bestialiska övergrepp, halshuggningar
och skändningar av människor. För
de unga som har rest iväg till terrorgrupper och återkommit till Sverige
måste först och främst den svenska
rättsstaten agera.

Bo Sundin
Ledamot i kommunfullmäktige
S, V, MP och F! chockhöjer
parkeringsavgifterna
Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm höjer parkeringsavgifterna i
ytterstaden. Tider för gratis parkering
(kvällar och helger) försämras i hela
Stockholm och även vår stadsdel drabbas. Vi har i flera år kämpat för att
bl.a. Rinkeby och Kista får möjlighet
till gratis parkering på kvällar och
helger (precis som i innerstan) vilket
infördes under vår ledning 2010. Socialdemokraterna driver på för en försämrad tillvaro för oss som bor utanför
tullarna. Dessutom avgiftsbelägger de
alla parkeringsplatser för funktionshindrade, vilket vi moderater tillsammans med hela handikappsrörelsen
varit starkt emot.
Om man klagar på bilarnas utsläpp
skall man komma ihåg en sak: en parkerad bil släpper inte ut några avgaser. Den som letar parkering gör det.

Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna

Bli medlem idag du också! moderat.se/medlem

Kistamoderaterna växer och behöver DIG som medlem!

Slutord

Så här kan du bidra!

Vill du vara en del av oss?
Hör gärna av dig.

Behöver man vara politiskt intresserad överhuvudtaget? Det finns en
del personer som är helt ointresserade av politiska debatter och vill
inte veta vad som händer på det planet. Det har man rätt att göra. Det
är det som vår frihet också innebär. Vi tvingas inte delta i politiska undervisningar och föreläsningar, så som man gör i en del socialistiska
länder, där enpartistatens propaganda ligger högt på dagordningen.
Däremot finns det folk som frivilligt följer vad som händer och är något mer politiskt pålästa. Om du tycker att du är politisk intresserad
är du mer än välkommen att engagera dig i Nya Moderaterna. Du
vet då säkert om att våra farhågor om ett politiskt instabilt Sverige
efter valet 2014 besannades och att ett vanstyrt samhälle nu är här.
Vår avsikt är att ge landet en politisk stabilitet med oss i rodret efter
valet 2018. Om du håller med det, och dessutom står för valfrihet,
tillväxt och människan i centrum, är du välkommen att ta kontakt med
oss och bli en del av oss. Vi ser fram emot att bli fler aktiva Moderater.
e större?
friheten i Kista lit
Hur vill DU göra

VILL DU HJÄLPA TILL?
Kontakta oss:
www.moderaterna.net/kista
SE OSS PÅ YOUTUBE
youtube.com/user/moderaterna
LÄS MER OM OSS
På moderat.se kan du läsa om vår ppolitik
www.moderat.se
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
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
Twittrar du men missat att vi har en
egen Twitterkanal? Följ oss här:
twitter.com/nya_moderaterna
FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Aleks Sakala, Ordförande Kistamoderaterna

Politiker sökes!
VILL DU HJÄLPA OSS BYGGA
ETT BÄTTRE SVERIGE?

Följ oss här:
instagram.com/nyamoderaterna

VISA ATT DU ÄR MODERAT!
Ha gärna på dig en moderat-knapp
eller annat.

Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring.
Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen 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 väljarna 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!

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

Nya Kista
Gå gärna med i Moderaterna. Det är ett enkelt
sätt att stödja oss och se till att Kista, Stockholm
och Sverige får en politisk ledning som inte höjer
skatterna och som ändå fortsätter att satsa på hög
kvalitet i kommunens service. Det kostar endast
100 kr första året 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 välkommen
att delta på våra kampanjer och aktivera dig.
Visa stöd för moderata idéer och visioner.
Läs gärna på moderat.se/medlem
Aleks Sakala
Ordförande Kistamoderaterna
samt ansvarig utgivare för Nya Kistabladet

