VÅRT SVERIGE OCH KUNGÄLV KAN BÄTTRE
Precis som många andra svenskar kanske du är orolig för
din och din familjs ekonomi just nu.

Effekterna av Putins olagliga krig gör att vi alla måste vända på våra slantar.
Vi Socialdemokrater lämnar inte dig i sticket, vi kommer ta ansvar för att värna Sverige och
svenska familjers ekonomi såväl i landet som i Kungälv. Därför kommer vi införa att högkostnadsskydd för elpriser, höja pensionerna för de sämst ställda pensionärerna och vi säger dessutom
blankt nej till en fastighetsskatt.
Vi säger ja till trygghet och nej till rasism. Vi vill inte att din adress eller ditt efternamn ska avgöra
hur du blir behandlad i livet. Ingen i vårt Sverige ska diskrimineras, alla behövs och alla ska bidra.
I Kungälv vet vi att Liberaler och andra lokala högerpartier sänka skatten vilket leder till en sämre
ekonomi och nedskärningar inom skola, vård och omsorg. Så ska vi inte ha det. Tillsammans kan
vi göra vårt Sverige bättre. Gör din röst hörd den 11 september. Rösta på Socialdemokraterna.

Valprogram Kungälv 2026 har ca 100 punkter, här är de sex första.

1 Knäck kriminella gäng och klaner. 2 Jobb och utbildningsgaranti för unga. 3 Barnomsorg tillgänglig dygnet runt.
4 Fler anställda i kommunen, bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. 5 Öppna fritidsgårdar och fri kollektivtrafik för unga.
6 Bygg klart Arena Kungälv med större bad, nya idrotts- och ishallar.

DET HÄR VILL VI DÄR DU BOR!

Läs mer på:
socialdemokraternakungalv.se

VÅRT KUNGÄLV

YTTERBY – attraktivt
att leva och bo

■	Bättre mötesplatser för unga.
■	Utveckla centrum med handel,
restaurang, kultur och samlingslokal.

KUNGÄLV – snyggt, tryggt
och modernt
■	Bygg bostäder för alla plånböcker.
■	Fler lekplatser, moderna träningsplatser
med utegym för alla i stadsnära miljö
■	 Kextomten med älvspromenad ska vara för
alla, en park, gärna trähus och inte för högt
■	 Lokalbuss i Kungälv mellan Centrum, Fontin,
Ullstorp, Arenan och Komarken, Skogskyrkogården.
■	Fler laddstationer, bilpooler, höjd parkeringsnorm och fler parkeringshus.
■	Ökat öppethållande på fritidsgårdarna.
■	Knäck alla tendenser till gängverksamhet
■	Bättre belysning, fler trygghetskameror
och ordningsvakter.

TJUVKIL/INSTÖN –
framtidens havsnära boende
■	Välskötta, trygga och moderna
kommunala badplatser.
■	Nya mötesplatser i Tjuvkil som lekplats
och utegym.
■	Tätare kollektivtrafik till Göteborg och
mer pendelparkeringar.

KODE – där du enkelt kan
leva hållbart nära havet

■	Investera i Solhaga äldreboende.
■	Bygg skola i Kode och värna Scoutgården.
■	En bra lösning på järnväg och trafikfrågorna
i Kode.
■	Allaktiviteshus med bl.a. fullstor idrottshall, bibliotek och samlingslokaler för
både skola, idrotts- och föreningslivet.
■	Bättre lekplatser för barnen, utegym och
vandringsleder.

■	Ordentliga parkeringsmöjligheter i centrum
med tak över huvudet.
■	Bra belysta vandringsslingor.
■	Trevligare, lugnare och jämnare trafiktempo i
Ytterby.
■	Det ska vara enkelt att återvinna även om du
bor i Ytterby.

DISERÖD – framtidstro
för barn och unga
■	Bygg en ny fullstor idrottshall 2023.
■	Bygg ut och rusta upp skolan, matsal och ny
infrastruktur.
■	Det ska vara enkelt att pendla – ökad turtäthet
till och från Diseröd.
■	Ökad Närtrafik hela vägen hem för de som jobbar
oregelbundet och unga på landet.

MARSTRAND – enkelt
att leva och bo året runt
■	Bygg bara hyresrätter för ett levande åretruntsamhälle.

■	Ny förskola/skola på Koön med plan för idrottshall ska påbörjas.
■	Färdigställ cykelbana till Marstrand.
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KÄRNA – vackert
och modernt
■	Investera, rusta upp och bygg om
Kärna skola matsal 2023-2024.
■	Skapa en relevant, öppen och
attraktiv mötesplats för unga i Kärna.
■	 A
 nvänd Bygdegården som samhällets
allaktivitetshus för unga, skola och
föreningar.
■	Trafiksäkra och rusta upp Kärna
Torg och samhälle.
■	 U
 tveckla vandringsleder, badplatser
och belys centralt motionsspår i
Kärna.
■	Ökad Närtrafik hela vägen hem för
de som jobbar oregelbundet och
unga på landet.
■	Bygg cykelbana mellan Kärna,
Kovikshamn, Tjuvkil och Kornhall.
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■	Stark säsongstaxa på parkering och färja.

■	Miljövänlig färja, mindre fordonstrafik och
gemensamma lösningar på ön inkl återvinning.

KAREBY – gott att leva och bo

■	 Ökad trafiksäkerhet i Kareby.
■	 Bygg ut kommunala service/skola.
■	Samlingsplats/mötesplats inte minst för unga.

FRI
KOLLEKTIVTRAFIK
FÖR UNGA

