Nystart Romelanda
På vårt initiativ pågår sedan ett par år tillbaka ett utvecklingsarbete för Romelanda. Moderaterna ser
detta arbete som oerhört viktigt för hela vår kommun där grundambitionen är
livskraftiga kommundelar. För några år sedan köpte kommunen därför på vårt
initiativ, in centrumfastigheten för att kunna utveckla området.

Det nya Romelanda
För att skapa förutsättningar för en livskraftig kommundel ingår över 400 bostäder i planeringen för
det nya Romelanda.
I centrum ska det byggas flerbostadshus, idrottshall, föreningslokaler med ett meröppet bibliotek och
affär. Vi avser också att köpa in den gamla macken och få till stånd en containermack med
pendelparkering. Vi vill med detta stimulera till ett utökat föreningsliv nära där man bor.
Vi avser också bygga en större förskola i samma område för att ytterligare få så mycket rörelse i
centrum som möjligt, att en affär långsiktigt kan överleva.
Moderaternas politik vill också möjliggöra för flerfamiljshus med lägenheter anpassade för äldre
personer. Redan nu ser vi att personer som är äldre än 80 år, kommer att utgöra hela 10 % av vår
totala befolkningsökning. De anpassade lägenheterna kommer att finansieras med minskade restider
inom hemtjänsten och vi vill istället införa ett system med fast stationerad hemtjänstpersonal vid
dessa bostäder. Boendeformen erbjuder äldre fler sociala kontakter – inte minst i samband med
måltider.
För att det ska vara intressant att överväga att flytta till Romelanda måste det finnas tätare turer i
kollektivtrafiken. Det ingår av det skälet i planeringen för områdets utveckling. Denna satsning går
före att t ex införa gratis kollektiv trafik för pensionärer. Moderaterna vill också förse cykelvägen till
Kungälv med el-belysning för att stärka attraktiviteten i Romelanda ytterligare.

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 kunnat styra och samarbeta –
hade de gjort det för länge sen. Kungälv tillhör tack vare att vi klarar de svåra besluten, de
15 kommuner i Sverige med starkast ekonomi. Det är ekonomin som möjliggör
utvecklingsarbetet och investeringarna i välfärden.
Tillsammans ger vi Romelanda en omstart!

Våra lokala politiker i Romelanda

Monica Haraldsson

Patrik Ryberg

Thomas Alpner

