
Mer information 

För mer information och uppdateringar kring 
vår politik se vår hemsida eller följ oss på 
sociala medier. 
Hemsida: www.socialdemokraternakungalv.se 
Facebook: www.facebook.com/skungalv  

 

Kontakta oss 

Camilla Haag 

Ordförande Kungälvs Socialdemokratiska 

arbetarekommun 

Telefon: 073-322 59 83 

E-post: camilla.haag@kungalv.se 

 

Miguel Odhner 

Kommunstyrelsens osförande 

Telefon: 070-352 01 01 

E-post: miguel.odhner@kungalv.se 

 

Bli medlem 

För varje ny medlem blir vi en starkare kraft i 

svensk politik som tillsammans kan arbeta för 

ett starkare, mer jämlikt, samhälle. 

Hemsida: 

www.socialdemokraterna.se/bli-

medlem/bli-medlem-nu  

Kultur för alla 

Kultur är det som berikar livet. Köerna till 

kulturskolan måste kortas för att alla ska 

kunna ha möjlighet att skapa kultur. 

Stadsbiblioteket är en viktig mötesplats 

för kulturlivet. Vi ser gärna att utveckling-

en av stadskärnan tar tillvara och utveck-

lar kulturen för att skapa starka mötes-

platser och stråk. 

 

• Korta köerna på kulturskolan  

• Tillvarata föreningslivets och närings-

livets intresse av kultur för alla 

• Utveckla biblioteksfilialerna som mö-

tesplats för kultur, kreativitet och inklu-

dering 

 

Kungälv ska ha ett eget museum 

Kungälv håller på att bli en väldigt trevlig, 

modern och attraktiv kommun. Många 

förstår inte den historiska skatt vi sitter 

på. Kungälv behöver ett eget museum. 

Ett museum kan vara en del av stadsut-

vecklingen, en förstärkning av kultur och 

mötesplatser i vår växande stad.  

• Starta processen för ett museum i 

Kungälv 

Stad och land 
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Fria resor för unga och äldre i Kungälv  

Som ungdom och som pensionär ska du 

ha fria resor i Kungälv.  Det är det värt för 

folkhälsan, äldres rätt till rörlighet och 

frihet, och för att värna om miljön.Vi  vill i 

Kungälv göra det enklare för unga att åka 

kollektivt. 

  

• Fri kollektivtrafik för alla unga 

• Fri kollektivtrafik för alla pensionärer i 
Kungälv 

 
 

Det ska vara enkelt att röra sig i hela 

Kungälv.  

Vid nybyggnation och växande 

arbetsplatsområden måste vi tänka in 

lokaltrafiken från början, det handlar både 

om hållbarhet, jobben, trivsel och 

trygghet. Därför vill vi göra det enklare att 

röra sig med en lokal kommunpendel som 

rör sig i en slinga i ett alltmer växande 

Kungälv och Ytterby. 

 

• Utred en lokal kommunpendel i 
Kungälv-Ytterby för hållbarhet, trivsel 
och trygghet 

En grön stadsutveckling i hela 

kommunen 

Alla medborgare behöver gröna 

lungor, en plats för vila, natur och 

rekreation. Vi vill bevara och utveckla 

kommunens grönområden. Vi vill se 

fruktlundar som har blommande 

växter, bärbuskar och fruktträd. Vid all 

nybyggnation ska det alltid ställas krav 

på lekplatser och barnanpassade 

miljöer. Vi vill att medborgarna själva, 

inte minst barn ska kunna vara mer 

delaktiga i planeringen av staden. De 

stadsnära gång och motionsspåren 

behöver bli fler och belysta.  

• Fler och bättre lekplatser i hela 

kommunen 

• Fruktlundar på alla orter och i 

staden  

• Stadsnära motionsspår ska ha bra 

belysning 

• Moderna träningsplatser och 

utegym för alla i stadsnära miljö 

• Ökat inflytande för barn och 

medborgare i 

stadsplaneringsprocessen 

Fler parkeringar och mer kollektivtrafik 

Bilarna kommer aldrig stanna i 

framtidens Kungälv, utan vara en del 

vår omställning till ett hållbart samhälle. 

Vi vill stimulera utvecklingen av hållbara 

bilpooler. Möjligheten att kunna 

parkera dygnet runt, ladda din bil med 

el och gas måste bli bättre. 

 

• Fler parkeringsplatser i centrum 

• Fler laddstationer för el och gas 

• Ökad anropsstyrd kollektivtrafik på 

landet 

• Bygg fler pendelparkeringar där det 

behövs 

 

Bostäder för alla 

Bostaden är en social rättighet. Vi vill att 

bostaden ska vara den trygga punkten i 

varje människas liv.  

Den demokratiska kontrollen på vad, 

var och hur det byggs bostäder måste 

öka. Hyresrätten säkerställer levande 

kustorter året runt och det ger unga, 

äldre eller par som skiljs åt möjligheten 

att bo kvar i områden som i hög takt 

bara blir dyra sommarhus för andra.  

 

• Bygg bostäder för alla plånböcker 

• Bygg hyresrätter vid havet för alla 

 


