Vi bygger Kungälv starkt!
Den 3 september börjar vi bygget av det nya Kungälvs centrum med
första spadtaget för Kongahälla. Det ska ge oss ökad handel och
900 nya lägenheter.
Vi måste ha fokus på att utvecklingen kommer hela kommunen till del, och då är det viktigt att
Kungälvsbostäder prioriterar att renovera och förbättra fastigheterna i Komarken. Vår
utgångspunkt är att Kungälvsbostäder ska låna så lite pengar till detta som möjligt, för att
förbättringarna ska påverka hyrorna så lite som möjligt.
Mot detta står Socialdemokraterna som lovar hundratals nya lägenheter per år, ökat underhåll och
att Kungälvsbostäder dessutom ska bidra med pengar till Stadshuset som kostar 180 miljoner
kronor.
För oss Moderater är ordningen vem som betalar viktig. Ett stadshus som vi behöver ska givetvis
betalas av alla – inte av hyresgästerna. Ska man göra allt som Socialdemokraterna vill, måste
Kungälvsbostäder låna otroliga summor. Räntan kommer att höjas och omedelbart leda till
hyreshöjningar. Vi är motståndare till sådan politik. Det har Socialdemokraterna provat i Göteborg,
där hyresgästerna fick betala Ostindiefararen Göteborg t ex.
Vi värnar utbildning och jobb. Vi är oerhört stolta över att Sandbackaskolan numera är en av
Sveriges bästa skolor. De barnen som lyckas där idag, ska lyckas på gymaniset om några år.
Ytterligare en tid efter det hoppas vi att flera av dem ska bli duktiga hantverkare, vårdpersonal,
företagare eller kanske släktens första civilingenjör.
Komarken bidrar till byggandet av ett bättre Sverige. Många kommuner tittar nu på oss och
Sandbackaskolan medan vi fortsätter resan framåt.
I Kungälv behövs alla. Vi vill att alla ska kunna växa oavsett vad man har för situation. En person
som vi kan hjälpa ur missbruk och kriminalitet bidrar enormt. Vi tycker att man behövs och faktiskt
är ”anställningsbar” även om man är drabbad av psykisk ohälsa och mår skit några månader om
året. Vi tror på alla människors förmåga och vill fortsätta skapa ett Kungäv där vi ser alla människors
små framsteg som en del i vår gemensamma stora framgång.
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