
Kärna – utveckla goda Kärnvärden 

Kärna är attraktivt med landet, närheten till Kungälv, Göteborg, havet och  

naturen och det finns bra offentlig och privat service. Allt detta är grunden 

för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Så här bygger vi Kärna starkt 

Vi moderater kommer att fortsätta att satsa på barnomsorg med hög tillgänglighet i Kärna. Vi vill 

som enda parti, redan nu, börja förberedelserna för en F-9 skola med fullstor idrottshall. Det ger 

föreningslivet bättre möjligheter att kunna erbjuda mer aktiviteter i hemorten. 

Moderaterna vet hur mycket motionsspåret används och satsar på att förse det med elljus. 

Det nya konstgräset på västra sidan av Lyckevägen, gör att den nuvarande gräsplanen kan planläggas 

för bostäder som bidrar till att underlaget för servicen ytterligare förbättras. 

Matarförbindelserna via Bohusbanan och Kornhall måste fungera bättre och det behövs tätare turer 

så att pendlingen förenklas. Moderaterna är tydliga med att dessa satsningar är prioriterade före 

gratis kollektivtrafik för pensionärer. Politik handlar om att prioritera – inte att lova allt till alla. 

Cykelbaneutbyggnaden fortsätter med GC-väg mellan Ytterby och Staby. 

Moderaterna vill också möjliggöra för flerfamiljshus med lägenheter anpassade för äldre personer. 

Redan nu ser vi att personer äldre än 80 år, snart kommer att utgöra hela 10 % av vår totala 

befolkningsökning. De anpassade lägenheterna finansieras med minskade restider inom hemtjänsten 

och vi kan istället införa ett system med fast stationerad hemtjänstpersonal. Boendeformen erbjuder 

äldre fler sociala kontakter – inte minst i samband med måltider. 

För att genomföra detta behöver vi din röst. Vi är med våra 22 mandat mot oppositionens 

37, Sveriges minsta minoritet som styr en kommun. Hade de andra kunnat styra och 

samarbeta – hade de gjort det för länge sen. Kungälv tillhör tack vare att vi klarar att fatta 

de svåra besluten de 15 kommuner i Sverige med starkast ekonomi. Det är den starka 

ekonomin som möjliggör utvecklingsarbetet och investeringarna i välfärden. 
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