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Det byggs rekordmånga bostäder i
Stockholm nu

Alliansen i Stockholm har ökat takten i
bostadsbyggandet, men vi skulle behöva
bygga ännu fler bostäder. Under förra
mandatperioden byggde vi över 15.000
nya bostäder och då röstade vänstern
och oppositions partierna S och MP,
gemensamt eller enskilt mot hälften av
dessa bostäderna som byggdes. Under
denna mandatperiod har alliansen ökat
takten och kommer att bygga 20.000 nya
bostäder under åren 2011-2014.
Oppositionen tror att hyresstopp innebär flera bostäder, vilket knappast sker,
och då kommer istället färre byggare att
vara intresserade av att bygga nya bostäder. Omvandlingen av hyresrätter till
bostadsrätter har gett många tusen människor större inflytande och ett bättre
boende i sitt område. Myten om att dessa
omvandlade lägenheter ”försvinner” och
skapar bostadsbrist är felaktigt. Det har
däremot skapat ekonomiska resurser för
våra kommunala bostadsbolag att renovera gamla bostäder och att bygga nya
bostäder.

Förbifart
Stockholm
Visst har det redan blivit bättre nu när trafikljusen har ersatts av en rondell och en
planfri korsning i Hjulstakorset för E18
och Akallavägen. Stockholm växer otroligt snabbt och nya trafiklösningar är ett
måste för att ha en fungerande biltrafik.
Vi Nya Moderater vill att BÅDE biltrafik
och kollektivtrafik ska fungera på bästa
möjliga sätt och vi satsar BÅDE på spår
och vägar. Vi bygger nu Citytunneln och
vi vill bygga Förbifart Stockholm. Det är
också viktigt att Förbifart Stockholm börjar byggas så att bilister, yrkestrafik och
kollektivtrafik inte sitter fast i oändliga
köer på Essingeleden och i Kistaområdet.
Miljön och luften blir bättre för oss i Järvaområdet när bilköerna minskar. Vår
egentid är viktigare än att sitta i en bilkö.
Bygg Förbifart Stockholm nu!

FAKTARUTA
Förbifart Stockholm är ett av Sveriges
genom tiderna största infrastrukturprojekt. Det är lätt att förstå betydelsen av en ny vägförbindelse väster
om Stockholm. Idag finns bara en
större väg när du ska passera staden eller ta dig mellan de norra och
södra delarna: Essingeleden, rakt
genom Stockholm.
Förbifart Stockholm binder samman
de norra och södra länsdelarna, avlastar Essingeleden och innerstaden
och minskar sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela
sträckan beräknas till 15 minuter. Av
vägens 21 km går drygt 18 km i tunnel.
Byggstart planeras till slutet av år
2013 och byggtiden är cirka tio år.
Källa: Trafikverket

Mats Rydelius
Kistamoderaterna

Det är bra att Kista Torn nu byggs med
attraktiva bostadsrätter, så att flera människor flyttar till Kista för att arbeta här.
I Kista Gård byggs det flera hundra nya
bostäder och det är jämnt fördelat med
hyresrätter och bostadsrätter.
I Husby och Akalla finns också planer
på att också bygga flera bostäder.
Oppositionen hävdar också att ombildningar i Husby (inga ombildningar har
skett) och Akalla gjort att hyresrätterna
försvunnit stämmer ej. I Akalla är fortfarande ca 40% hyresrätter och i Husby är
80% hyresrätter.
Behovet av både studentbostäder och
små billiga bostäder är stort i våra områden och därför jobbas det intensivt med
att få fram flera sådana bostäder. Tillfälliga bostäder har levererats i tomställda
äldre hus i Järvaområder de senaste åren
och vi kommer att leverera ytterligare
bostäder framöver.

Bo Sundin
Ordförande
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
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FÖRBIFART STOCKHOLM skapar bättre förutsättningar för Järva
Det finns många fördelar med Förbifart
Stockholm. Förbifart Stockholm ger tillsammans med Citybanan förutsättningar
för fortsatt tillväxt i Stockholm, fler jobb
och fler människor som var och en bidrar
med låga koldioxidutsläpp till att uppfylla
de nationella klimatmålen.

Besparningar gällande restid
Det kommer att leda till stora besparingar inte minst när det gäller transport- och restider. Att skapa bättre framkomlighet och minska ineffektiva restid.
Miljö
Miljön är en vinnare eftersom en förbifart
ger ett jämnt trafikflöde istället för stillastående trafik. Utan förbifart beräknas 16000
ton större utsläpp i Stockholms miljö. Lägre
emissioner per fordonsträcka och trafiken
flyter bättre samt mindre köbildning.

Minskad trängsel på Essingeleden ger bättre luft. Utan Förbifart Stockholm bedöms
motsvarande siffra år 2030 vara 200 000 bilar.
Om Förbifarten byggs visar Vägverkets beräkningar att trafiken på Essingeleden skulle
minska med 20 procent. Avlasta de centrala
delarna av Stockholm från gemonfartstrafik. Ökad samhällsekonomisk nytta
Det kostar mer att inte bygga Förbifarten än
Ökad möjligheter för näringsliv
att bygga den. De samhällsekonomiska vinStockholms tillväxt beror till stor del på vad sterna med vägen är stora. Enligt Handelssom brukar kallas den nya ekonomiska geo- kammare, om att allt annat ökar på samma
grafin. Storstadsregionerna, och i synnerhet sätt är då den samhällsekonomiska vinsten
Stockholm, erbjuder företagen fördelar som från 1,30 till 1,60 för varje investerad krona.
är förknippade med tillgången till en stor
marknad och ett diversifierat näringsliv. Den Sårbarheten minskas och säkerheten
största vinsten med Förbifarten är att Stock- ökas
holmsregionen kan fortsätta att utvecklas Sårbarheten i Stockholms trafiksystem minsoch därmed bidra till hela Sveriges tillväxt. kas. Förbifarten bedöms som lönsam eftersom den binder samman regionen, skapar
möjlighet för tillväxt och stödjer regionens
strävan med regionala centra. Genom att
förlägga merparten av vägen i tunnel, drygt
18 av 21 km, har Trafikverket minskat påverkan på känsliga natur- och kulturmiljöer.

Hallå där,
Benjamin Dousa

Fakta: Benjamin Dousa är 20 år och bor i
Kista. I Nya Moderaterna är han engagerad
i ungdomsförbundet där han för sedan April
2012 sitter som Riksordförande för Moderat
Skolungdom (MSU). Dessutom är han ersättare i
Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnden.

Hej Benjamin, varför är ungdomspolitik
intressant?
- Därför att det spelar så stor roll för
människor och samhället. Var fjärde ung
är idag arbetslös och om det fortsätter
kommer Sverige i framtiden ha det väldigt svårt att få pengar till exempelvis
sjukvård och skola. Det är viktigt att vi
unga känner att vi får behålla mer i plånboken efter sommarlovslönen och att företagen ser större potential i oss.
Politik – är inte det bara för gubbar?
- Absolut inte! Politik handlar oftast
inte om långa texter och tråkiga möten
utan ett forum där man ständigt får utbyta idéer och utveckla sig själv. Jag är
dessutom övertygad om att Nya Moderatarna i allmänhet och Kistaföreningen
i synnerhet är den mest ungdomsvänliga
partiet respektive föreningen som finns.
Här uppmuntrar man oss unga!
Hur gör man för att engagera sig som
ung?
- Skicka ett sms med texten MUF Medlem till 72550 och fyll i informationen på
www.muf.se. Därefter tar man kontakt
med någon lokalt här på föreningen så
hjälper vi er att sätta igång. Kanske tar
det dig till en statsministerpost eller personen som får bestämma hur skolan ska
utformas, avslutar Benjamin Dousa.

Renovering av
fotbollsplan
Inför valet 2010 har lokala ungdomar
frågat om när konstgräsmattan på Ärvinge bollplan är tänkt att renoveras. Vi
pratade med våra partikamrater inom
Idrottsnämnden samt att vi drivit frågan
och sökte stöd i Stadshuset.
Nu har Idrottsnämnden beslutat följande satsningar 2013:
Idrottsförvaltningen föreslår i 2013 års
investeringsprogram bland annat uppförande av nya idrottshallar, anläggande
av nya konstgräsplaner och ersättning av
gamla och utslitna konstgräsmattor samt
upprustningsåtgärder i sim- och idrottshallar och på några av de tempererade
bassängbaden. Medel har även upptagits
för utredningar av gamla och nya idrottsanläggningar i stadsutvecklingsområden och i samband med exploatering av
idrottsmark.
Kort och gott innebär det att även konstgräsmattan på Ärvingebollplan kommer
att besiktigas och renoveras under 2013.

Vill du läsa mer om
Moderaterna i Kista?

Gå in på moderaterna.net/kista

Basit Choudhury
Kistamoderaterna

Aleks Sakala
Ordförande, Kistamoderaterna

Tekniken vände
trend på Husbygårdsskolan

Järvaområdet viktigt i det framtida Stockholm
Här i Järvaområdet, där Kista är det nav som mycket kretsar kring, ligger ett av Stockholms viktigaste
och mest spännande områden i ett växande Stockholm. Våra företag i Kista har spetskompetens
inom flera viktiga områden och är även världsledande inom utvecklings- och forskning på många
områden med bland annat Ericsson och IBM. Nya projekt, visioner, experiment gör att Kista är känt
i hela världen som en av de största science park i IT efter den amerikanska Silicon Valley.
Genom Järvalyftet gör vi långsiktiga
investeringar för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet. Målsättningen är att genom medverkan från boende skapa en positiv
social och ekonomisk utveckling som
gör Järva till ett område dit många vill
flytta – och stanna kvar.
Kista gård är ett projekt med bostäder
och arbetsplatser som planeras i Kista
med lägenheter i flerfamiljshus. Småhusområde på Kistahöjden E4 förbereds för 320 bostäder som småhus
stadsradhus och punkthus. Totalt planeras den nya stadsdelen att inrymma
ca 2 500 bostäder.
Det nya kvarteret NOD i Kista ska bli
en byggnad där mötesplats för kreativt företagande, forskning, skapande
och lärande akademi, samhälle och
näringsliv knyts ihop. Det kommer
att bli en viktig del i det spännande
IT- och näringslivskluster som Kista
utgör!
Nya Husby Träff, får möjlighet att
utöka och utveckla sin verksamhet
genom att flytta till nya lokaler i Husby. De kommer bland annat att kunna
erbjuda; arbetspraktikplatser, uthyrningsverksamhet, föreläsningar, datakurser, samhällsinformation, läxhjälp,
arbetsträning för ungdomar och nyanlända, café – mötesplats, luncher
med mera.
Vi kan skapa fler arbetstillfällen (40
st) i Husby samtidigt som kontaktcentret flyttar till Husby. Den här
förändringen innebär också att vi kan
iordningställa ett par nya butikslokaler i centrala Husby. Dessutom flyttar berättarministeriet in i biblioteket
i Husby i januari 2013 för att möta
barn och volontärer.

I arbetet med att utveckla och förnya
stadsdelen Akalla med dialog inleddes i maj 2009. Alla som har sin vardag i Akalla – de verkliga experterna
i stadsdelen – bjöds in att tycka till.
Utgångspunkten är Vision Järva 2030
som är det strategiska dokumentet för
Stockholms stads långsiktiga satsning
på social och ekonomisk utveckling
i Akalla. Med en investering på 140
Mkr av Stenhagsskolan som utökas
till en F-9 skola. Den befintliga gymnastikbyggnaden ersätts av en större
ny idrottshall. Läs mer om det i detta
nummer.

Bo Sundin
Ordförande
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Vi lanserar Jobbchansen tillsammans med Djurgårdsandan
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. Det nya projektet jobbchansen börjar med DIF Fotbolls samarbetspartner DHL tillsammans med Jobbtorget
och Arbetsförmedlingen i Kista under våren 2013. Genom DIF:s samarbetspartner
kan ungdomarna erbjuda praktikplatser
och också möjlighet till anställning. Men
också många fina utbildningar exempelvis
inom ledarskapsutbildning.
Konceptet bygger på teambuilding, mentorskap och är en helt ny form av arbetsmarknadsprojekt. Målsättningen är
att 70% skall antingen få anställning eller börja studera efter verksamhetstidens
slut inom 6 månader. Målgruppen är unga
människor i åldern 18-25 år, som hamnat
utanför systemet, är arbetslös och behöver
ett extra stöd för att komma in i arbetslivet
eller fortsatta studier.

Är du en av de
200 personer
vi söker till
´)UDPWLGHQVMREE´"

Kista i sifror

samtliga siffror gäller Kista, Husby & Akalla

Bosatta i Kista:

30947
Prognos
per 31 dec 2021:

34267
Kista är ett barnvänligt område och barnandelen (0-19)
förväntas öka till 2021 med

50%

I Kista finns det
över 9000 företag
och i Kista finns
det över

7000
studenter

Eller arbetar du på en arbetsplats som ligger i
framkant och som kan lära oss mer? För att vi
ska kunna genomföra alla 2 000 besök
behövs din hjälp.
Mejla framtidensjobb@moderat.se

Vi behöver dig!
Under 2013 är det dags att ställa upp inför valen 2014.
En mandatperiod går fort. För drygt två år sedan utsågs 107 riksdagsledamöter 418 landstingsledamöter och
2 966 ledamöter i kommunfullmäktige. Nu är det snart dags igen och rekryteringen har redan påbörjats på sina
håll. Vill du veta mer? Kontakta oss för mer exakt information.
www.moderaterna.net/kista

Under senare delen av hösten besöker
Fredrik Reinfeldt skolor runt om i landet för att ta del av hur de använder olika
metoder för att utveckla elevers lärande.
Besöken är en del av Fredrik återkommande resande i Sverige. Han har sedan
han blev statsminister genomfört över
210 resor i hela landet. Besöken lämnar
oftast stort intryck och är en del i att
ständigt vara insatt i aktuella samhällsproblem, lyssna in och möta förnyelsebehovet av vår politik. I november var
det Husbygårdsskolan i Kista som fick
ett besök.
Husbygårdsskolan är en grundskola
med 490 elever där ungefär 98 procent av
dem har utländsk bakgrund och många
av eleverna är nyanlända.
För fem år sedan var Husbygårdsskolan
problemtyngd, med dåliga resultat och
stökig vardag. När Anna Söderberg tillträdde som rektor började hon arbetet
med att vända Husbygårdsskolan från
en problemskola till en helt vanlig skola.
I dag har man inte längre problem med
hot och våld. Stämningen är mycket
bättre och eleverna når i större utsträckning sina mål i skolan i dag jämfört med
för fem år sedan.
Sofie Lindholm

Akalla Grundskola invigd 8 januari

Illustration: DAAKS

Skolverksamheterna vid Stenhagsskolan, f.d.
låg- och mellanstadieskola, och Akallaskolan, f.d. högstadieskola, finns från och med
vårterminen 2013 under samma tak i den
helt ombyggda Stenhagsskolans lokaler med
namnet Akalla Grundskola F-9.
De sammanslagna skolorna fortsätter nu sin
verksamhet i gamla Stenhagsskolans lokaler
som har totalrenoverats. Ventilationen har
förbättrats och skolan har tillgänglighetsanpassats. En ny idrottssal och specialsalar
för högstadium har byggts. Skolans kök har
byggts ut för tillagning eftersom skolans kapacitet ökat från 370 till 630 elevplatser.
Akalla Grundskola blir ett lyft för hela området och det har funnits en positiv förväntan hos föräldrar och elever på nystarten.
Alla har blickat framåt mot den nya skolan
och nu är vi äntligen här. Att få samla verksamheten under ett gemensamt tak innebär
att vi behåller elever som vi skapat en relation till under deras tidiga år i skolan.
Kontinuiteten blir viktigt, när eleverna befinner sig i den intensiva fas i livet som tonåren innebär.

Visste du om att...
...de flesta av alla politiker i Sverige är fritidspolitiker. Ingen av oss i Kista är fn. heltidspolitiker. Alla vi gör detta på sidan av våra ordinarie arbeten eller studier. Häng med du också!

Bo Sundin
Ordförande
Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd

Kistamoderaterna växer och behöver DIG som medlem!

Slutord

Så här kan du bidra!

När Kista växer måste vi värna denna dynamik. Därför måste det finnas både bostadsrätter och hyresrätter i vår stadsdel. Trots stora nybyggnadsplaner måste grönområden och
rum för rekreation finnas. Därför söker vi kontinuerligt efter flera idrottsanläggningar för
spontanidrott som t.ex. utegym. Den största utmaningen handlar dock om att fortsatt möta
behovet av en hög kvalitet i kommunens service i takt med att staden växer.
Med ROT och RUT möter vi nya behov och Stockholm har landets lägsta arbetslöshet. Men
vi är inte nöjda. Vi vill fortsätta satsa på våra ungdomar så att de får en bra utbildning och
kan vara eftertraktade på arbetsmarknaden. Samtidigt vill vi värna om friheten och se till att
ännu fler (unga och gamla) startar egna företag och att utbudet och valfriheten blir större.
Trots den exakta statistiken om att det begås många fler brott i andra stadsdelar, t. ex. på
Norrmalm, känner sig kistabor inte 100% trygga i vår stadsdel. Det måste vi jobba mer med.
Vår befolkning i Kista växer och så gör även arbetstillfällena i vår stadsdel. Senast beslutade
vi i Alliansen att flytta flera hundra kommunala arbetstillfällen till bl.a. Husby vilket kommer att gynna det lokala näringslivet. Förutom att Kulturförvaltningen flyttar till Husby
kommer även STOKAB att flytta till Kista. Därefter fortsätter vi att satsa på trafiken, både
den kollektiva och den bilburna. I det här numret kan du läsa om bl. a. Förbifart Stockholm.

Fram till valet 2014 skall Moderaterna
genomföra 900 000 samtal främst genom dörrknackning. Vill du hjälpa till?
Kontakta oss:
www.moderaterna.net/kista
PRENUMERERA PÅ KENTS
NYHETSBREV
På moderat.se kan du anmäla dig till
partisekreterare Kent Perssons nyhetsbrev
www.moderat.se

Vad vill du satsa på? Hör gärna av dig.
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i Kista lite stör
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Hur vill DU

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

Aleks Sakala, Ordförande Kistamoderaterna

FÖLJ OSS PÅ TWITTER

Politiker sökes!

Twittrar du men missat att vi har en
egen Twitterkanal? Följ oss här:
twitter.com/nya_moderaterna

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 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

VISA ATT DU ÄR MODERAT!
Här hittar du smartphonevantar, tröjor,
tygväskor, iphoneskal och muggar:
shop.moderat.se

Nya Kista
Det finns mycket du kan göra för att se till att Kista
och Stockholm fortsätter ha en politisk ledning som
inte höjer skatterna och som ändå fortsätter att satsa
på hög kvalitet i kommunens service. Det allra enklaste är att du går med i Moderaterna. Det kostar
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 välkommen att delta på våra kampanjer.
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

