
 

Vill du också vara med och påverka vad som händer i din kommun?  

Tycker du att Nystart Enköping vill samma sak som du?  

Nystart har som regel tre medlemsmöten per månad 

Kontakta oss på nystartenkoping.com   

Medlemskap kostar 150 kr per år. Sätt in medlemsavgiften på bank-
giro 536-0003 

Välkommen som medlem! 

www.nystartenkoping.com 

 

Vill du bli medlem? 

  

Vad vill d
u? 



 

NYSTART VILL  
SE HELA KOMMUNEN 
Låt oss se hela vår kommun 
och stötta alla sprudlande 
initiativ! 

Läs mer på sid 4-5 i vår tidning 
Nystart Enköping har det lokala närmast 
hjärtat. Det är vår passion, vår drivkraft. 
Passionen för Enköping och alla som bor 
och vistas här genomsyrar hela vårt poli-
tiska engagemang. Vardagen måste fungera 
i hela kommunen. Nystart Enköping tar 
gärna ansvar för att det synsättet utvecklas 
under kommande mandatperiod. 

 

ALLA STORA PROJEKT 
Låt inte kommunen somna in 
igen!  

Läs mer på sid  8-9 i vår tidning 
Bostäder, skolor, arbetsplatser, handel och id-
rottsanläggningar. Enköping har äntligen många 
stora projekt igång. Inför förra valet kallade vi 
dem surdegar. Allt är inte klart, men mycket är 
sjösatt och tar nu fart. Hjälp oss att ta fortsatt 
ansvar så att utvecklingen inte avstannar igen. 

GOD HUSHÅLLNING 
Låt oss frigöra resurser till 
både verksamheter och inve-
steringar! 

Läs mer på sid  6 i vår tidning 
Det kommer att bli allt viktigare framöver att 
använda de pengar vi har på rätt sätt. 
Vi måste få så mycket nytta som möjligt för 
våra nära tre miljarder skattekronor. Vi vill 
intensifiera arbetet med att minska onödig 
byråkrati genom att arbeta smartare och mer 
tillsammans, öka samarbetet där det verkligen 
gör nytta, bryta mönster och tänka nytt. 

ÖKAT VÄLBEFINNANDE 
Låt oss arbeta för att fler ska 
få chansen att må bra i varda-
gen! 

Läs mer på sid 12-13 i vår tidning 
Utbildning och omsorg är två av kommunens 
angelägna grunduppdrag. Förutom att områ-
dena är viktiga för både individen och sam-
hället upptar de tillsammans 77 procent av 
kommunens budget. Nystart vill ge skolan ar-
betsro och omsorgens personal förutsättning-

ar för minskad sjukfrånvaro! 

NÄRINGSLIV 

 Ytterligare fokus på service till företagen i 

hela den kommunala organisationen, främst 
på bygglov och upphandling 

BYGG OCH PLANERING 

 En stadsarkitekt ska anställas och hållbarhet 

ska prägla alla beslut 

 Partiet vill förtydliga kommunens ansvar för 

att möjliggöra att det byggs billigare hyreslä-
genheter 

 Fler bryggor och soldäck vid klosterparken, 

fortsätta utvecklingen av hamnområdet 

 Ha en bättre fungerande gästhamn samt ut-

veckling av hamnmagasinen 

 Enköpings Centrum behöver fler gågator, 

gåfartsgator och centrumnära parkerings-

däck istället för dyra parkeringshus 

 Behålla och renovera Mälarpärlan Sommarro 

 Använda erfarenheterna från upphandling av 

badhuset för att göra alla upphandlingar 

bättre 

 Statt-tomten ska bebyggas för kommersiell 

verksamhet istället för enbart bostäder  

 Prioritera arbetet med nytt vattenverk för att 

trygga vattenförsörjningen 

 Bättre skolmiljö och säkerhet, underhållspla-

ner måste bli mer proakitva 

MÖTESPLATSER 
Under kommande mandatperiod avsätta medel i 

budgeten för att tillsammans med föreningsliv 

och medborgare skapa mötesplatser på olika 

sätt i kommunen. 

INTEGRATION 

 Utöka verksamheten med Fadderfamiljer för 

snabbare integration 

KULTUR, SPORT, FRITID och HÄLSA 

 Renovera Joar Blå och skapa ett modernt 

kulturhus 

 Gärna ett nytt Bahco-museum för att vårda 

minnet av JP Johansson 

 Fortsätta och förbättra arbetet med kommu-

nen som en hälsostad. 

 Simkunnighet för 6-åringar är viktigt och frå-

gan måste beslutas politiskt 

BESÖKSNÄRING 

Fortsätta utveckla besöksnäringen i kommunen. 

NYSTART VILL OCKSÅ 


