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BESÖK NYSTART PÅ MÄSSAN
Här hittar du oss på Idrottshuset den 20-21 april

Läs mer på sista sidan!

NU DAMMSUGER VI VÅR KOMMUN!
Var med och forma Nystart Enköpings valprogram för 2019-2022!
Livsnerven för vårt parti är att politiken är relevant och meningsfull för dig som
bor i vår kommun.

ENKÖPING
FJÄRDHUNDRA

GRILLBY
HUMMELSTA

LILLKYRKA
SKOLSTA
ÖRSUNDSBRO

Vi dammsuger nu kommunen på goda idéer och synpunkter inför vår
nästa tidning som utkommer i god tid inför höstens val. Då presenterar
vi vårt valprogram, vad vi vill nästa mandatperiod.
Men först vill vi träffa dig!
Ta chansen att berätta vad du tycker när vi besöker dig,
på Enköpingsmässan 20-21 april eller via vår hemsida
nystartenkoping.com
Med din hjälp bygger vi Enköping tillsammans!
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Nystarts lokala prägel
på centrum-pusslet

Förskolan som
bara försvann?

Torgbrunnen ger
sin syn på saken

Behåll kulturhusen i kyrkbacken, utveckla
Joar, bygg Kulturskolan vid ett nytt gymnasium. Och renovera eller bygg om kommunhuset. Men inget P-hus!
SID 8-9

Ibland går det åt skogen. Bokstavligt talat åt
Storskogen. Den stora snackisen är med rätta
hur det kunde gå så här. Det undrar vi också.

Hej, det är jag som är Torgbrunnen. Ett valår
är det extra kul att sprida rykten, sanningar
och osanningar. Mig kan man alltid lita på,
det vet du väl. Eller?
SID 11

SID 15

Här är ditt nya Enköping
Vintern höll sitt grepp länge i år, men nu våren är här. Ungefär som i vårt kära Enköping.
På många håll är det full fart. Men bland ser man inte utvecklingen för alla byggkranar.
Vår kommun utvecklas som aldrig förr. Vi får
¡ȱĴȱ§ȱªȱĚ¢Ĵȱǯȱ
ȱ§ȱȱȱȱĴȱªȱȱ

ȱ§ȱȱãȱ§§ȱǯȱ
ȱȱªȱ§ȱãȱǯȱȱ§ȱĴȱȱȱ¢ȱȱªȱȱȱ

Enköpings nya ishall diskuterades fram och tillbaka förra mandatperioden. Nu har vi både beslutat och byggt hallen, efter turer som
QPMJUJLFONÌTUFGÚSIÌMMBTJHUJMM&UUCSBFYFNQFMQÌBUUEFUmOOTFO
historia bakom rubrikerna. För Nystart är det resultatet som räknas.
Nu står ishallen där till vår och mångas glädje.

SID 12-13

ȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ǯȱªȱȱ§Ĵȱȱ¢ȱãȱãȱȱȱȱȱªȱĴǯȱȱ
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6nÀFNKDPQHQElWWUH
Á\WHIWHUYDOHW
vår
Tack vare ett långsiktigt avtal och
av
satsning i budgeten har upprustningen
klart,
hamnområdet påbörjats. Allt är inte
på gång.
men mycket händer och mycket är
SID 7

Spännande dialog om
centrums utveckling
Enköpings centrum är inte bara statt-tomten.
och hus
Det är en helhet av verksamheter
ha en
som inverkar på varandra. Vi behöver
helhetssyn och bjuder in till dialog.
SID 10

vå år med bra
Två
resultat
konomisktt res
ekonomisk
översk våra första
mmunens samlade överskott
Kommunens
ledninge är 150 miljotvå år i den politiska ledningen
De pengarbo
ner kronor, inklusive våra bolag.
inves
na behövs för framtida investeringar.
SID 15
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öping
Det våras för Enkköp
sätt till
må
På många
på marken. Enköping förändras också.
Våren är här. Inte bara i luften och
st
steg framåt.
återstår, men tillsammans tarr vi viktiga
det bättre. Resan är lång och mycket
ȱ§ȱȱ

ªȱȱ§Ĵȱȱȱãȱ§ȱȬ
ǯȱȱ§ȱĴȱȱ§ȱãȱȱãȱȱ
ȱ
ŘŖŗŚȱ§ȱȱãȱĴȱȱȱȱªȱȱ

ȱȱ
ȱ§ȱãȱǯȱȱȱǯȱ
ǯȱȱȱãĴȱȱȱȱãȬ
¢ǯȱȱȱȱ§ȱ§Ĵȱȱȱªȱãȱ

ȱ§ȱȱ§
ǯȱãȱȱ§ȱ
ȱȱǯȱãȱ
ȱǯȱȱȱ
§
ȱȱªȱǯȱǯȱ §ȱ§ȱªȱ§Ĵ
ȱȱȱªȱ
ȱ§ȱȱȱãȱȱªǯȱ
ȱǯȱȱ§ȱ
§ȱȱǯȱ

Hjälp oss att
rädd
Bredsandsbad a
et!

Badet i Bredsan
d är ett av Enköpin
friluftsområden.
gs främsta
Det borde vara
otänkbart att
ens föreslå att
strandsk
och marken exploate yddet ska upphävas
ras vid badet.
SID 10-11

Hjälp oss att
få
Enköpings ekonkoll på
omi!

Hjälp oss att
bryt
gamla mönster! a

Enköping har
hållit
nomisk återhålls hög svansföring om ekoamhet. Ingen
kan påstå att
staden satsat
expansivt de
senaste åren.
Ändå höjs skatten.
Vi vill veta varför!
SID 14-15

Få lokala frågor
är ideologiska.
Ändå är det
ofta blockpolitiken
som styr. Vi vill
blockpolitiken
bryta upp
i Enköping.
SID 18

Vi är redo - är ni?

§ȱȱȱªȱ
ȱãȱĴ ȱȱȱ¢ȱĴȱȱã
ȱȱ ȱ
ȱȱ¢Ĵȱȱ
ȱǯȱȱȱ
ªȱȱ¢ȱ
ãȱ ãȱ ȱȱ§ȱȱã
ǯȱȱ§ȱ
ǯȱȱȱªȱȱ
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ȱãȱ
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ǯȱȱ ǯȱ Ĵȱȱȱȱȱ§ȱȱ
ȱȱȬ
ȱȱȱ
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Ur Nystarts tidning 2017

ȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱ
ȱªȱ
ãǯȱãȱ
ȱȱĴȱȱȱ ȱ§Ĵȱȱȱȱǯȱã ȱȱ
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ȱ§ȱ
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Kanske är du en

av oss? Våga rösta

lokalt!

Enköping behöve
- inte samma gam

r nya politiker

la i nya kläder -

NYSTART ENKÖPIN
G

Ur Nystarts tid
ning 2014

VAL TILL KOMMUNFULLM

ÄKTIGE

Du kan personrösta genom
att sätta ett kryss för den kand
idat du
helst vill ska bli vald. Du kan
inte personrösta på fler än
en eller
någon annan kandidat än
dem som står nedan.

1 Anders Wikman, 59 år,
kommunalråd, Fanna
2 Ingvar Magnusson, 69 år,
konsult, Bredsand
3 Agneta von Schoting, 58
år, socialchef, Teda
4 Johnny Karlsson, 72 år,
arkitekt, Bergvreten
5 Kim Jämsä, 43 år, IT-strate
g, Örsundsbro
6 Agneta Malmgren, 69 år,
ekonom, Tillinge
7 Mikael Ågren, 43 år, IT-k
onsult, Enköpings centrum
8 Martin Ancons, 70 år, proj.
manager, Enköpings centrum
9 Fred Raghall, 64 år, tera
peut, Fanna
10 Philip Vikman, 25 år, stud
erande, Fanna
11 Karin Fjällström, 65 år,
leg.psykolog, Enköpings cent
rum
12 Thomas Ekblom, 62 år,
logistiker, Bergvreten
13 Tuija Rönnback, 59 år,
chef, Fanna
14 Björn Berg, 79 år, inge
njör, Fanna
15 Bo Wannberg, 69 år, peda
gog, Enköpings centrum
16 Tord Enström, 71 år, yrke
slärare, Härnevi
17 Per-Anders Staav, 40
år, systemutvecklare, Gån
sta
18 Håkan Odenring, 55 år,
företagare, Fanna
19 Isabelle Hållén, 25 år,
leg.fysioterapeut, Fanna
20 Emma von Schoting, 31
år, stödpedagog, Fanna
21 Georgos Rönnback Karr
as, 30 år, PT/fritidsledare,
Fanna
22 Lena Spong, 71 år, lärar
e, Bredsand
23 Anne-Marie Lindström
, 70 år,företagare,Enköpin
gs centrum
24 Margareta Ekblom, 58
år, ekonom, Bergvreten
25 Monica Håll, 71 år, unde
rsköterska, Lillsidan
26 Jan Clasénius, 68 år,
ingenjör, Bergvreten

Bredd i toppen. Nystarts valsedel toppas av kandidater från olika kommundelar. Från vänster: Kim
Jämsä (Örsundsbro), Agneta Malmgren (Tillinge), Ingvar Magnusson (Bredsand), Agneta von Schoting
(Teda), Johnny Karlsson (Bergvreten), Anders Wikman (Fanna).

Lokalt lagarbete
Politik är ett lagarbete där medborgarnas insyn och delaktighet är avgörande. Så tycker
i alla fall vi. Full öppenhet kallar vi det. Här är
vårt lag. Välkommen till Nystart Enköpings
tredje tidning!
ȱȱȱȱãȱ§ȱ
§ȱȱȱȱȱȱãȱȱȱȱşȱ
ǯȱȱ§ȱ§ȱȱȱȱĴȱȱ
ȱ§ȱ§ȱ¢ȱãȱ§ȱǯȱ ȱªȱĴȱ
ȱȱãȱªȱĴȱȱȱȱǰȱ§ȱ
ȱȱ§ȱãȱªȱªȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȦǯȱ
ȳȱȱªȱ§ȱĴȱȱȱ§ȱȱãȱȱ
ªȱǯȱĴȱȱȱȱȱ§ǰȱ ¢ǰȱ ǰȱ¢ǰȱǰȱ[ǰȱªȱ
¢ȱȱȱãȱ§ǯ

1\LQÁ\WWDG²HOOHU(QN|SLQJLEORGHW"
ȱ§ȱȱ§ȱȱãȱȱȱ§ȱȱȱȱ
ȱĚ¢ĴȱãȱȬȱȱȱĚȱȱãȱȱǯȱ ȱªȱȱȱãȱ
för första gången?

Vi vill så gärna att alla
ska känna stolthet över
allas vår kommun. Oavsett om
vi bor i Fjärdhundra, Grillby,
Hummelsta, Lillkyrka, Skolsta,
Örsundsbro, på landsbygden
eller i Enköpings tätort.
ȳªȱȱ§Ĵȱȱãȱȱȱȱȱȱ§ȱȱĴȱ§Ĵȱȱȱãȱãȱǯȱ ȱ¢ȱȱȱǯȱ
Vi hoppas kunna ge lite nya aspekter på din komǰȱªȱĴǰȱªȱǯȱȱ§ȱȱȱ
ȱ§ǯȱȱ§ȱȱĴȱãȱȱǯȱãȱĴȱ
ȱãȱȱãȱȱȱãǯȱ
ȳ§ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱªȱĴȱȱȄȱªȱȱȱ
ǵȄǰȱȱĴȱªȱȱªȱȱªǯȱ ȱªȱ
ȱȱ§ȱĴȱȱ§ǵȱ

ENKÖPING

1143 13321

ȳȱȱȱȱȄȱ Ȅȱȱȱ
ȱȱ§Ĵǯȱãȱȱȱȱ¢ǰȱȱ§ȱ
ǯȱȱãȱȱȱ§ȱȱªȱȱ
ȱȱȱȱªǯȱȱ§ȱȱªȱȱȱ
ȱĴǯȱ §ȱȱȱªȱ¢ȱªȱĴǰȱ
vår sanning.
ãȱȱ§ȱªȱã§ȱȱŘŖȬŘŗȱ
ȱȱȱȱȱǯȱ§ȱ§ȱȱãȱ
ȱȱ¢ǰȱȱ§ȱĴȱȱ§ȱĴȱãȱªȱ
ãǯȱȱȱĴȱªȱȱãȱ
ǰȱȱ§ȱªȱĴȱȱªȱãǯȱªȱ
¢ªȱȱȱȱªȱãȱĦ§ȱªǯȱ

Stabilt politiskt styre
ȱȱ¢ȱãȱ§ȱ§§ǯȱĴȱȱ
§ȱãȱ¢ȱĴȱȱęȱȱȱȱ
ȱĴȱǰȱȱȱãȱȱŘŖŗŚǯȱȱ
ȱȱȱ¢ȱãȱȱȱ§ȱȱãȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱȱĴȱȱȱ
¢ȱãȱãȱȱȱȱ¢ȱªǯ
¢ȱ§ȱȱãȱ¢ȱªȱǷȱãȱ§ȱªȱ
ȱ¢ǯȱȱȱȱ§ǯȱªȱȱȱȱȱǯȱ
Tillsammans.
ȱãȱ§ȱȱĴǷȱȱ
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10.000 NYA ENKÖPINGSBOR PÅ FYRA ÅR

Välkommen till
en oas i hetluften
Under mandatperioden 2015-2018 blir vi
rekordmånga nya Enköpingsbor. Uppemot
10.000 nya ansikten möter vi nu i vår kommun.
ǰȱ§ȱǷȱȱȱãªȱȱ§ȱǰȱȱȱ§ȱȱȱȱ
ŚŚǯŖŖŖǯȱĴãȱ§ȱȱŘǯŜŖŖǯȱȱ
ȱªȱśŖǯŖŖŖȱãȱªȱŘŖŘřȬŘŖŘśǯ
ȳȱ§ȱȱȱȱ§ȱȱãȱȱ§Ĵȱȱªȱȱȱªȱǯȱ
§ǰȱǰȱãǰȱĴ§ǰȱ
ǰȱǰȱȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱȱãǯȱȱȱ
ȳȱ§ȱĚ¢Ĵȱȱȱ¡ȱĴ§ǰȱȱȱȱȱ§ȱȱȱĴȱǯȱ§ȱ§ȱŘǰşȱȱȱȱȱ§ȱ
ȱȱǰȱȱ¡ȱȱǯȱ

Mer pengar till skola och omsorg
ȱãȱ§ȱȱȱĴȱȱªȱȱ
ȱȱȱªȱȱȱªǯȱ
ȱȱ¡ȱ§ȱŗŘȱȱȱ
ȱ§ȱȱȱȱĚȱǯȱªȬȱȱ
§ȱȱãȱȱřŝȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱªȱȱ
ȱãȱª¢ȱȱĴȱȱȱ
ªȱĴȱãȱȱȱ§ǯȱ
ȳȱ§ȱ§ȱãªȱȱȱãȱȱȱȱǯȱȱȱĴȱãȱ
ȱĴȱãĴȱȱęȱŘŖŗŝǰȱ
ȱȱŝǯȱȱ§ȱȱȱȱȱ§ȱǰȱȱ

Här i Enköping ser vi
ibland inte utvecklingen
för alla byggkranar.
ȱȱȱĴȱãȱȱªȱȱ
framöver.

Det händer ju inget i Enköping! Jasså??
ȱȱ§ȱĴȱȱȱȱȱȱ
ãȱȱ§ǯȱªȱȱ§ȱ¢ȱĴȱ§ȱ
ȱãȱȱȱȱȱȱãȱȱ
¢ǯȱȱȱȱªȱȱǯȱ
ȳȱ§ȱȱȱȱȱ
ǰȱ§ȱãǰȱȱ
¢ȱǰȱ§ȱªȱȱ ȱȱ
ȱȱȱĴȱªȱǯȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
§ȱȱȱǯȱ
ȳȱȱĴȱȱȱ ȱ¢ȱãȱĴȱ
ȱęȱȱȱǰȱȱ
ȱãȱªȱĴȱ¢Ĵȱȱªȱ
¢ȱȱȱĴȱĴǯȱȱªȱȱȱã§ȱȱĚ¢Ĵȱȱȱǯȱ
ȳ ȱǰȱ ¢ǰȱ#ǰȱ ǰȱ ǰȱ
ǰȱȱȱªȱȱ§ȱ¢ȱȱ
ȱȱ§ȱȱãȱǰȱȱ
ȱȱǯȱȱǻǼȱ§ȱªȱªȱ
ȱ ȱȱȱȱ[ǯȱȱȱȱ§ȱǰȱ[ȱȱ§ȱªȱªȱǯȱȱ¢ǰȱ¢ȱǯȱȱ

Så ser vi bortom byggkranarna
ȱȮȱǰȱȱªȱȱȱªȱĴȬǯȱ§ȱ
ȱȱȱȱãȱȱȱȱ
ǰȱȱȱªȱȱãȱȱȱ
§ǯȱªȱȱȱǯȱ
ȳǰȱȱ§ȱȱȱ§ǯȱ§ȱȱȱȱ
¡ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱãȱȱĴȱǯȱȱ
§ȱȱȱȱªȱȱǯȱ
ȳȬȱãȱȱªȱ§ȱȱȱȄȄȱãȱȱȱȱ¢ǯȱȱãȱȱǯȱ
ȳ¢ȱãȱ§ȱȱȱȱȱȱªȱȱ§ȱȱȱãȱȱȱǯȱ¢ãȱãȱȱ§ªȱªȱȱªȱǯ
ȳȱ§ȱȱĴȱȱĴȱȱãȱȱ§ȱvecklingen.

FAKTA
• 1 Januari 2018 var vi 43.807 Enköpingsbor
(+819 eller 1,9%)
,QÀ\WWDGHVW 6WRFNKROP
8SSVDODLQYDQGULQJ9lVWPDQ
ODQG9lVWUD*|WDODQG XWÀ\WWDGH
1972 st, födda 520 st, döda 390 st.
6W|UVWnOGHUJUXSSEODQGLQÀ\WWDGHlU
nU  VDPWnU  
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Arbetet med att göra Enköping till en
företagarvänlig kommun är högprioriterat för Nystart Enköping. Ett helt
batteri av åtgärder har sjösatts den
här mandatperioden. Men vi får inte
stanna upp. Det är viktigt att vi har
fortsatt stort fokus på ett bra företagsklimat i vår kommun.
ãȱ§ȱȱȱªãǯȱ
§ȱęȱȱŚŖŖŖȱȱ§ǰȱ
§ȱȱȱȱȱ§ȱ§ȱȱ§ǯȱ ȱ
şŜǰŜȱȱȱãȱȱ§ȱ§ȱśŖȱ
§ǯȱȱȱȱŞŖŖŖȱ
ȱȱȱãǰȱȱȱ§ȱ
ȱãȱǯȱȱ
ȳȱȱ§ȱãȱ§ȱȱãȱȱ
ªȱǯȱ§ãȱ§ȱȱªȱȱĴȱ
ȱȱãȱȱȱȱ
ȱǰȱȱãªȱãȱ
ȱȱȱã§Ĵǯȱȱȱ
ȳȱ§ȱ§ȱĴȱãȱ§ȱ
ȱãȱãȱȱãǯȱ
ȱȱ§ȱȱãȱ
ȱãȱªȱȱŝŞȱȱȱ
ŘşŖȱǯȱȱ ȱȱ
ãȱȱȱ§ǯȱȱ
ȳȱŘŖŗŝȱ§ȱȱªȱȱȱ
ȱªȱªȱȱȱȱ
ĴȱĴȱȱȱªȱȱªªĴȱ
ȱŘŖŗŗǯȱĴȱ¢ȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱĴȱȱȱȱǯȱȱ
ȳȮȱãȱȱȱȱ
ªȱȱĴȱãȱȱ
ȱãȱȱȱǰȱȱȬȱ
ãǰȱȱãȱȱ§ȱȱǰȱȱȱȱ
¢ǯȱȱ
ȳȱȱȱĴȱȱęȱ¢ȱȱ
Ĵȱãǰȱȱȱãȱȱ§ȱªǯȱȱ
§ȱȱãǯȱ ȱȱȱ¢ȱȱ
ȱªªȱĴȱȱȬ
ǯȱȱȱȱ§ȱĴȱȱȬ
ȱ§ȱªȱªȱãȱĴȱȱ
goda relationer tillsammans.
ȳȱȱȱȱª§ȱ
ȱ§ȱȱȱȱĴȱȱ
Ȅȱ§ȄǰȱȱȱªȱȱȱȱȱĴȱãȱãȱ
ªȱãȱǰȱȱǯȱȱ
§ȱȱ¢ȱȱãȱ§ǰȱ
ȱãȱȱãȬ
ǰȱȱȱȱ§ȱ¢ȱ
ȱ¢ȱȱȱȱ§ȱªȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱ
ȳȱȱȱȱȱ§ǰȱȱ§ȱȱ
§ȱ¢ȱªȱȱȱĴȱĴȱ
ãȱȱȱĴȱãȱãȱȱȱ§ȱ§Ĵȱãǯȱ
ȱȱȱ§Ĵȱ¢ȱãȱ
§ȱĴȱȱªȱȱȱȱȱǯȱȱ

Mötesplattformar
• Dukat bord I|UHWDJDUHQP|WHU
ÀHUDI|UYDOWQLQJDU
• Öppet Hus – bygglov
• )|UHWDJDURFK1\VWDUWVIUXNRVWDU
branschträffar/mingelmöten,
dialogmöten/företagsbesök

Strategiskt utvecklingsarbete
• Förenkla för företagen – effektivare
ärendehantering
• Centrumsamverkan – aktiviteter för att
stärka handeln
• 7LOOYl[WI|UHWDJEH¿QWOLJWQlULQJVOLY±
samverkan kring kompetensförsörjning
och etablering

'ÚSBUULVOOBmOBOTJFSB
de investeringar vår
kommun står inför är det
viktigt att vi hanterar vår gemensamma ekonomi ansvarsfullt.

Foto: Mostphotos

Fortsatt fokus på
företagsklimatet

Stolpe in för
familjebadet
De första synliga tecknen på att Enköpings
nya familjebad är på gång växer nu upp på
.RUVlQJVIlOWHWGlUÁHUDVWRUDVWROSDUUHVHU
sig mot skyn. Det ger anledning till ännu en
lägesrapport.
Ȭªȱȱ§ȱȱĴȱã§Ĵȱ§ȱǯȱȱ§ȱĴȱȱ
ȱªȱȱȱǰȱȱȱªȱȱȱ
ªȱã§Ĵȱȱȱãǯȱȱȱ
ȳȱ§ȱȱãȱ¢ȱȱ
ȱªȱȱǰȱȱãȱȱȱªȱȱȱãǯȱ§ȱȱãȱȱ§ȱȱȱȱ
ȱ¢ȱãȱ¢ȱ§ȱȱȱªǯȱ
¢ȱȱ§ȱȱĴȱªȱ§ȱȱǯȱȱȱ
ȱªȱȱȱãȱĴȱãȱȱȱȱ
ǰȱĴȱȱªȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱªȱŘŖŘŖǯȱ

Bästa badet för pengarna
§ȱȱ§ȱĴȱȱªȱȱãȱ
řśŖȱȱǯȱªȱ§§ȱȱȱ
§ȱȱªȱȱãȱãȱĴȱªȱ§ȱãȱȱãȱȱǰȱªȱȱȱȱ§ȱȱǯȱ
ȳȱãȱȱ¢ȱȱ§ȱ§ȱ
ȱȱŗŖȱȱȱȱªǯȱ ȱȱȱ
ªȱȬǰȱȬȱȱǰȱ
ȱȱãȱ§ȱ§ǯȱ
ȳȱȱ§ãȱȱȱãȱȱ
ȱȱȱ§ȱŜǰśȱȱȱ
ȱªǯȱ
ȳȱȱ§ȱȱ

ªȱ§§ȱȱȱ¢ǯȱ
ȳ§ȱȱȱĴȱã§ȱ§ȱ§ȱȱȱǯȱ

Fler parkeringsplatser
ȱȱȱ¢ȱȱãȱȱ
ȱȱ§ȱȱȱãȱȱãȱ §§ǰȱȱȱ
ã§Ȭǰȱȱ§ȱȱȱ
ȱ§ǯȱȱ
ȳãȱĴȱȱęȱȱȱªȱ
ȱªȱãȱ§ȱȱȱĴȱȱȱªȱ
ȱȱǰȱĴȱȱȱȱ
ªȱǯȱ
ȳȱ¢ȱ§ãȱȱȱãȱãĴȱȱȱǰȱȱ§ȱȱ§ȱ§ĴȱĴȱȱĴãǯȱ
ȳ¢ȱȱĴȱȱªȱĴȱãȱĴȱ
ãǰȱȱȱȱȱȱ§ȱ§ȱ
ȱãȱĴȱȱȱãȱǯȱȱ
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Ett diagram säger mer
än 120 miljoner kronor
2017 blev ett ekonomiskt rekordår för Enköpings kommun. Det samlade överskottet för
kommunens verksamheter och dotterbolagen EHB och Ena Energi slutade på hela
120,8 miljoner kronor. Det sägs vara det bästa resultatet i kommunens historia!
ȱȱȱªȱ§ȱȱãȱĴȱȱ
ȱȱªȱȱȱ§ãȱȱȱ
ªȱãǯȱȱ§ȱȱȱȱ¢ȱ§ǰȱ
ǰȱĴ§ȱȱȱȱãǯȱ§ãȱ§ȱãĴȱǯȱȱ§ȱ§ȱ
ĴȱȱĴȱªȱȱȱȱªȱĴȱãȱ ¢§ȱǻ Ǽȱȱȱȱȱãȱ§ȱãĴȱȱĴȱȱªªȱȱªȱãȱȱ§ȱȱ
ǯȱȱȱȱĴȱ¢ȱªǷȱ

Bättre än budgeterat
ȱȱãȱ§ȱ
ȱªȱãǰȱŝřȱȱǯȱȱ§ȱȱȱ
ȱŘŞȱȱȱ§Ĵȱ§ȱǯȱȱ
§ȱȱ§ȱĴȱȱªĴȱãȱ§ȱȱǰȱȱȱȱãȱĴȱãȱ
ªȱãȱªȱ¢ǯȱ
ȳȱȱȱãªȱãȱ§ȱĚȱ
ªȱǰȱǰȱªȱȱȱȱ
ȱǯȱȱȱȱĴȱ§ȱãȱ§ȱȱ§ȱȱãȱ
§ȱȱȱªȱǯȱȱȱȱȱ
Ȅª§Ȅȱ§ȱȱãȱȮȱȱȱªȱȱ
§ĴȱĴȱǷȱȱ

Diagrammet
ovan talar sitt
tydliga språk!
Rekordresultat för koncernen
ȱȱªĴȱȱ§ȱãȱĴǯȱ Ǳȱ
ȱȱřŘǰŚȱȱȱȱȱȱ
ȱĴȱȱªȱřŗǰŚȱȱȱãȱ
ȱȱĴǯȱȱȱ
ȱȱȱĴȱȱȱȱªȱŗŘŖǰŞȱȱ
kronor.
ȳȱȱ§ȱȱªȱªȱĴȱȱ§ȱȱ
ªȱȱ§ȱȱ§ȱǯȱ ȱ
§ȱȱȱǰȱȱȱǯȱȱȱ§ȱȱ
ȱȱȱĴãȱŘŖŗŚǯȱ
ãȱ¢ȱ§ȱȱªȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱȱȱȄȱȱȄǰȱȱȱ
¢ȱȱ§ȱ§ȱȱǯȱȱȱªȱȱȱ
ªǰȱȱªȱȱȱãȱ¢ȱªȱȱ
ǯȱȱªȱȱȱãȱȱȱãȱ
¢ȱȱǰȱªȱĴȱȱ§ȱȱȱȱ§ȱ
§ȱȱȱ§Ĵȱȱ§ǯȱ
ŘŖŗŝȱªȱȱ§ȱřǰŗȱȱȱªȱĴ§ȱȱǯȱȱ§ȱªȱãȱȱȱªȱªȱŘȱǰȱȱȱȱĴȱȱ
ãȱȱȱªȱȱȱȱȱěȱªǯȱȱȱ§ãȱªȱ
ĴȱãȱĴȱãȱªȱȱ
resurser ansvarsfullt.

Debatten
ȱãȱȱȱ§ȱ
ȱ§ȱȱȱ§ȱȱȱ
ãĴȱȱȱȱȱęǯȱ¢ȱ
ȱĴȱȱãǰȱ§ȱȱȱãǰȱãȱĴȱȱȱȱ§ȱãȱȱªȱȱǯȱȱ
§ȱãĴȱȱȱãǯȱȱȱȱ
ȱȱȱªȱȱªȱȱ§ǯȱȱ
ȱ§ȱȮȱȱȱȱǯȱȱ
§ȱǯȱ

Låga överskott med MP och V
ȱȱȱªȱȱãȱȱ§ǯȱȱȱȱ¢ȱ
ȱãĴǰȱȱȱ§ȱ§ȱ
ȱȱȱǯȱ
ȳ§ȱãȱãȱŘŖŗŞȱ
ãȱȱ¡ȱȱĴȱãĴȱªȱ
ȱŘśȱȱǯȱãȱ
ãȱĴȱ§ȱ§ȱãĴǰȱŗśȱȱȱǻŖǰŜȱǼǰȱȱȱĴãȱãȱãȱȱŘŗȱȱ
ǯȱ[ȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱȱĴȱãȱãĴȱȱęǯȱ§ȱ§ȱªȱȱ
ȱȱ§ȱȱ¢ȱȱǯȱ
ȱãȱ§ȱȱȱȱ§ȱȱȱ
ȱȱ§ȱȱȱȱȱȱȱǯ
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CENTRUM-PUSSLET

Nystarts lokala prägel
)UnJDQRPÁHUDVWRUDE\JJHQRFKYLNWLJDYHUNVDPKHWHULFHQWUDOD(QN|SLQJKDUHQJDJHUDWLPnQJD
år. Äntligen närmar sig frågan sin lösning – och du kan delta!
ȱȱȱȄȄǯȱ ǰȱĴȬǰȱǰȱǰȱǰȱ¢ǰȱȬǰȱȬȱȱǳȱĴȱªȱȱȱȱȱªȱǯȱȱ
ȳȱĴȱȱ§ȱã§ȱȱĴȱȱȱȱȱ
ȱȱȱãȱãȱĴȱȱȱǰȱȱȱãǯȱȱ¡ȱȱãȱ¢ȱªȱȱȱȱȱ§ȱã-

ȱȱȱãǯȱȱªȱȱȱȱ¢ȱĴȱ
Ĵȱ§ǯȱ
ȳȱȱĴȱ§§ȱĴȱ§ȱȱªȱǯȱȱãȱãȱȱȱªȱ§ȱǯȱȱȱȱȱȱ
ȱĴȱ§ȱ¢ǯȱ §ȱȱȱȱ¢ȱãȱ
ȱǯȱȱ¢ȱǵȱ

NYSTARTS SYN PÅ CENTRUM-PUSSLET

Bra – men kan bli bättre!
Nystart Enköping uppskattar hur tjänstemännen tagit sig an uppgiften om hur centrumpusslet kan läggas. Vi välkomnar den röda
tråden, men har avvikande uppfattning om de två grundbultarna; ett kommunhus (”stattshus”) på statt-tomten och en kulturskola
på Joar. Invändningarna får följdverkningar för andra delar av pusslet.

SAMMANFATTNING
• Nystart uppskattar att förvaltningen presenterat ett genomarbetat
förslag
1\VWDUWVW|GMHUI|UVODJHWRPHWWXWYHFNODWNXOWXUKXVL0HGERUJDU
huset Joar Blå…
• …men ser fördelar med att samlokalisera en ny kulturskola med en ny
gymnasieskola
1\VWDUWVW|GMHULQWHI|UVODJHWRPNRPPXQDODDUEHWVSODWVHUSnVWDWWWRPWHQ
PHQYlONRPQDURFKXWYHFNODU|YULJDI|UVODJI|UVWDWWWRPWHQ
• Nystart föreslår att nuvarande kommunhus renoveras och byggs om
1\VWDUWVW|GMHULQWHI|UVODJHWRPHWWVWRUWSDUNHULQJVKXVSn3DXV
parkeringen
• Nystart vill inte sälja kulturfastigheterna i kyrkbacken
Kommunhuset
ȱȱȱĴȱȬȱªȱŘŖŗśȱ§ȱĴȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱ§ȱȱȱȱȱǯȱȱȱĴȱȱȱãȱ
ȱȱ¢ǯȱȱȱ§ȱȱǯȱ
¢ȱãªȱ§ãȱĴȱȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱãȱȱªȱãǰȱȱȱȱãȱȱȱȱĴȱ¢ȱȱȱȱde modern fasad. Om en totalreȱȱȱȱȱãȱ
ȱã§ǰȱ§ȱ¢¢ȱ
ªȱȱȱĴȱǯȱȱȱȱȱȱªȱãȱ
ª§ǰȱȱȱãȱ
Ĵȱ¢ĴȱȱȱãȱȱȱȦȬãȦȬǯȱ

Kulturskola/gymnasieskola ¢ȱãȱãȱȱ¢ȱ¢ǯȱ
§ȱȱȱªȱãȱĴȱȱǯȱ ȱȱȱȱ
ȱȱĴȱã§ȱ¢Ĵȱãǰȱȱȱªȱªȱ
ãȱĴȱȱȱȱȱ§ªȱǯȱ ¢ȱȱȱãªȱȱ§ãȱȱȱȱªȱ ǯȱȱ
¢ȱãȱ¢ȱȬȱªȱȱ ȱȱȱãȱ
¢ǰȱȱȱĴȱĴȱªȱ§ȱȱȱãǯȱ
¢ȱȱȱȱĴȱ¢Ĵȱȱȱȱ¢¢ȱ¢ǰȱ
ȱãªȱĴȱȱãȱȱãǯȱ ȱ§ȱ
ãȱ§ȱȱȱ¢ȱ¢ȱȱãȱ¢ǯȱȱ¢ȱ¢ȱȱ¢ȱȱȱȱȦȱȱãȱȱ¢Ĵȱȱ
ǯȱ ȱãȱȱ§ȱȱ¢ȱȱãȱȱ
ȱȱǰȱȱȱȱȱ¢ǯȱ

Statt-tomten
¢ȱª§Ĵȱ¢ĴȱȱĴȱȱȱȱªȱȱȱǰȱȱȱȱãȱĴȱãȱǯȱȱȱãȱȱȱ§ȱ
ªȱȱȱȱȱȱǯȱȱ
§ȱȱȱ§ȱȱãȱǰȱȱȱěȱȱ
ªȱȱĴȱ§ȱªªǯȱ ȱ¢ȱȱ
ªȱȱȱȱȱãȱȱȱ
Ĵȱȱȱȱȱęȱȱǯȱȱ§ȱ§ȱ
ȱȱĴȱªȱªȱȱŘŖŖȬřŖŖȱȱȱªȱ
ǰȱãȱȱãȱãȱȱȱǰȱȱȱ
ȱȱȱãȱ§ȱã§ǯȱ
ȳȱãȱȱĴȱȱȱãȱãȱĴȱȱȱ§§ȱȱªȱȱȱ§ȱªǯȱȱãȱȱªȱãȱȱã§ǰȱȱ
ȱě§§ȱȱȱȱȱ¢ȱãȱ
¢ǰȱȱ¢ȱãªȱȱ§ȱȱȱȱãȱ
ȱȱãǰȱȱȱ¡ǯȱȱȱ
[ȱȱȱãȱãȱĴȬȱªȱ¢ȱǰȱȱ
ȱȱȱȱǰȱ¢ȱȱǯȱ
ȱãȱȱȱȱȱȱǻȱȄȬ ãȄǼǰȱĴȱȄ §ȱȱȱȱȄȱȱ
§ȱȦ§ãȱȱȱȄȱªȱ§ªȄȱȱªǯȱ
¢ȱãȱ§ȱãȱȱ¡ȱęȱȱªȱȱ§ĴǯȱȱȱĴȱȱȱ§ȱȱȱȱ
ªȱãȱãªȱãȱȱȱȱǰȱªȱȱãªȱȱǯȱȱȱ
ȳ ȱȱǰȱȱǰȱȱ¢ªȱ
ȱ ǰȱȱȱãȱªȱĴȬȱȱã§ĴȱĴȱȱãȱǯȱȱ
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på centrum-pusslet
Samlad parkeringsanläggning (p-hus) ¢ȱãȱȱ¢ȱ
ȱĴȱãȱȱªȱȬȱǻ§§Ǽǯȱ¢ȱ
ȱȱĴȱȱ§ȱãȱȱ¢ȱȱ¢ȱȱ
ęǯȱ §ȱȱãȱȱȱ§ȱãȱŚŝŖȱȱã§ǯȱȱȱȱęȱȱȱȱĴȱȱȱȱȱ
ȱȱǯȱ ȱȱȱĴȱ¢ȱȱãȱŘŖŖȬřŖŖȱȱ
ȱªȱĴȬǰȱȱ§ȱȱãȱ§ȱȱȱ
ªȱĴȬȱĴȱãȱĴȱãȱãȱȱĴȱȬȱªȱȬȱȱęȱ§¢ǯȱ
¢ȱȱȱȱªȱãȱãǯȱ ȱȱȱĴȱ¢ȱȱȱ§ȱȱȱ¢ǰȱȱȱȱȱĴȱ
ȱãȱȱȱĴȱãȱȱȱ
§ȱȱȱĴȱª§ǯȱȱªȱȱ
¢ȱȱęȱãȱªȱȱȱ
ȱȱǰȱȱ¢ȱ§ȱȱĴȱȱªȱȱãȱãȱȱĴȱěȱ¢ĴȱȱȬȱȱȱªȱȱȱª§ȱȱãȱȱȱȱ
ȱ§ǯ

Kulturfastigheterna i kyrkbacken
¢ȱȱȱĴȱȱȱ ¢ȱãȱ§ǯȱ§ȱȱĴȱȱĴȱĴȱȱȱãȱȱ¢ȱ§ȱ
¢ȱ§ȱȱȱãȱȱã§ȱȱãȱȱãǯȱȱ
ȱãȱ¢ȱ§ȱĴȱĴȱȱ§ȱȱȱ
ãȱĴȱȱȱȱȱȱãȱȱȱȱãȱȱȱãȱǯȱ ȱãȱȱȱãȱȱªȱȱã§ĴǯȱȱȱȱȱĴȱȱªȱĴȱĴȱã§ȱ
¢§ȱȱªȱȱªȱȱǯȱȱ§ȱªȱãȱĴȱãȱ
ªȱǻȱǼȱȱĴȱãǰȱ¢ȱǻȱȱȱãȱªãȱ
ªȱ ǼȱȱȱĴȱ§ȱȱ
ªȱȱȱȱȱȱȱȱ ȱ Ȭȱȱªȱ
ǵȱȱ ȱȱȱ§ȱȱęȱ
ãȱȱȱãȱȱȮȱȱ
ȱãȱȱ§Ƿȱ

Kulturhus på Joar Blå
¢ȱãȱãȱȱĴȱǻĴǼȱȱȱªȱ ȱªǯȱ
Ĵȱ§ȱȱĴȱȱȱ¢ȱȱªȱ ȱ§ȱªȱȱ
ǰȱȱȱȱȱĴȱȱȱȱãȱȱȄȱȄȱȱĴȱǯȱ ȱȱȱȦȱãȱȱĴǯȱ[ȱȱȱĴȱȱȱȱȱȱ§ȱȱȱ§Ȧȱ
Ȭãǰȱãȱȱȱãȱǯȱ
ȳ¢ȱȱȱȱĴȱȱȱȱãȱ ȱȱȱȱ ȱªȱȱĴȱȱǯȱȱȱȱȱãȱ
Ȧȱã§ȱĴȱªȱȱ§ȱȱȱªȱ ǯȱȱãȱ
ȱȱǰȱȱȱȦȱ
ȱǰȱȱȱãȱãȱĴȱª§ȱĴȱȱȱȱȱ
ȱȱªȱȱȱȱ Ȭȱ§ǯȱȱãȱ
ȱȱȱãǯȱãȱĴȱªȱȱȱ
ªȱȱªȱ ȱȱĴȱ§ȱªȱȱãǰȱȱ§ȱãȱ¢ȱȱȱ§ȱȱ
ȱãȱ§ȱã§ȱȦȱãǯȱ
¢ȱãªȱ§ãȱȱȱȱ
för kulturskolan.

Hamnen
¢ȱȱĴȱȱĴȱªȱªȱȱ§ȱȱ
ãȱǯȱ§ȱȱĚ¢Ĵȱȱªȱ
ȱȱȱ§ȱȱȱȱȱãȱĴȱȱȱȱ¢ȱȱȱĴǯȱȱ
§ȱ¢ȱªȱȱǯȱ¢ȱãȱ
ĴȱȱĴȱȱãȱĴȱ
ªȱȱ§ȱĴȱȱ
för nu aktuella funktioner.
ȳȱãǯȱ¢ȱãȱ
ȱãȱªȱȱȱęȱȱ§ãªȱȱ
ǯȱȱȱȱĴȱ¢ȱ
ȱȱĴȱȱȱ¢ȱ
ȱ§ǯ

Tjänstemännens förslag
- det första skedet
Förvaltningen ser att det är två
större pusselbitar som är drivande och som i sin tur skapar händelsekedjor för centrums utveckling. I förslaget ingår även förslag
på lösningar för dessa kedjor och
de utpekade platserna.
ȱªȱãȱȱ§ȱ
Ȋȱ ȱȱȱªȱ 
ȊȱĴȱȱȱȱȱȱªȱĴȬǯ
ªȱãȱȱãȱȱȱãȱ
ãȱȱȱȱȱªȱŘŖŗŝǯȱãȱ§ȱ
ªȱ§ȱãȱȱȱȱ
ãȱěǯȱ
ȳªȱãȱȱȱªȱ
ãȱȱ¡ȱęǯȱ
ȱ¢ȱªȱĴȬȱãȱ
ȱȱȱȱ§ǯȱãȱȱ
ȱãȱªȱȱȱ§ȱ
§ȱªȱ ȱ
§§ǯȱ
ȳȱȱȱãȱȱȱ

§ȱȱȱȱȱ
ȱ§ȱȱȱ
§ȱãȱǯȱ
ȳ ȱĴȱȱȱȱ
ªȱ ȱȱãȱãȱǯȱãȱãªȱĴȱȱ
ȱ ¢ȱ§ǯȱãȱ§ȱ
ĴȱȱãȱĴȱȱȱ§ȱãȱãȱȱȱȱ
ȱã§ȱªȱ
§ȱȱȱã§ǯȱ
ȳãȱȱĴȱ¢ȱ
ȱȱȱȱ§ȱ
ȱȱǯȱ
ȳ ȱȱªĴȱªȱȱěȱȱãȱȱȱȱ
ǯȱȱȱȱȱȱ¢ȱªȱ
ȱãȱãȱȱȱȱ
ȱȱãȱȱȱ
ŘŖŗŝǯȱȱȱȱãǰȱȱȱ
ȱȱã§ǰȱ
ȱãȱȱȱȱtegier för investeringar.
ȳȱȱȱ¢ȱĴȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱ§ȱȱãȱĴȱªȱ
ȱȱãȱěǯ

Debatten
”Centrum-pusslet 2.0”
§§ȱȱãȱȱ¢ȱªȱȱ
ȱȱ¡ȱȱȱȱ§ǯȱ
§ȱȱȱȱªȱ¢ȱȱǻ¢ǯ
Ǽǯȱȱȱȱȱªȱȱªȱã§ȱŘŖȬŘŗȱǯȱ
ȱȱȱȱ¢ȱãǰȱȱ§Ĵȱȱȱ¢ȱ
ȱ¢ȱãȱǯȱ§ȱȱĴǷȱ
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Är Nystart Enköping ett höger- eller vänsterparti?
Vi påminner gärna om Nystarts plats på den politiska kartan.
Nystart är ett parti som går rakt fram – vi går varken åt vänster eller höger!
ȱ§ȱãªȱȱȱ
ĴȱãȱȱȱĴǯȱ ȱ
ªªȱȱȱĴȱãȱªȱȱªȱ
§ǰȱȱªªȱȱãȱ
ȱȱªȱãǯȱ ȱǯȱªȱ
ȱ§ȱȱȱȱǯ
ȳ¢ȱȱȱȱȱȱ¢ȱ
ȱĴȱȱȱȱ§ȱªȱ
§ȬãȬǯȱȱȱ§ȱ
ȱȱªǯȱȱ§ȱĴȱªȱ
ȱªȱ§ȱǰȱȱ
¢ȱĴȱȱªĴȱªȱȱ§ǯȱ

Mindre barngrupper
ȱ¢ȱ§ǰȱǰȱãȱ
ȱĴ§ȱȱĴȱ§¡ȱ
ãȱȱȱãǯȱȱȱãȱȱȱȱã§Ĵǯȱ ȱªȱȱ
ãȱȱãĴȱ§ȱªȱ
§ǯȱȱȱȱȱªȱȱǯȱ
ȳ¡ȱǰȱ

ȱ§ȱ¢§ĴȱãȱĴȱȱªȱĴȱ
ȱ§¢Ĵȱȱãȱ
ãȱĴȱ§ȱȱȱȱ
ȱ§ȱȱãȱĴȱȱĴȱªǯȱ
ȳȱȱȱĴȱ¢ȱĴęȱȬǰȱȱȱȱ
ȱȱ§ȱ ȱȱȱãǯȱȱ¢ȱǯȱ

Typisk vänster- eller högerpolitik?
Ȭǰȱ§ȱȱȬȱȱãȱ
ȱȱȱ
ȱȱȱǯȱ
ȳ ȱȱȱȱªȱĴȱ¢ȱ
ȱ¢ȱãȱȱȱ
ȱǵȱ
ȳȱ§ȱǯȱ§ȱȱȱ
ĴȱȱãȱĴȱȱªȱǯȱ
ȱȱȱȱãȱ
ȱªȱǯȱȱ
stödde våra frågor medan ModeraterǰȱȱǰȱȱĴȱȱȱ

ȱȱ§Ĵȱȱªȱ§ȱȱ
ǯȱȱȱ

M ville inte styra
§ȱ§ȱãȱȱȱ
ªȱȱ¢ȱãǯȱ¢ȱ
ȱȱȱãǯȱªȱ
ªȱȱǯȱ ȱȱ
också velat ta ansvar kunde utveckȱȱȱǰȱȱȱ§ȱȱ
ȱĴȱ¢ȱǯȱȱ
ȳ ãȱȱĴȱ¢ȱȱȱǵȱȱĴȱ¢ȱ
ȱȱȱȱ§ãȱ
ȱ§ȱȱ§ȱȱ§ȱ
ǵȱ
ȳȱȱȱȱȱȱȱãȱȮȱȱȱȱȱ§ȱĴȱ
ȱªªǯȱ
ȳȱȱĴȱȱªȱȱȱȱªȱ
ȱǯȱȱĴȱȱȱ
ȱȱãǷȱ

Nystart – det bästa av två världar!

Foto: Mostphotos

Nystart går
rakt fram
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En torgbrunns betraktelser
Sprudlande färsk information bubblade just ut från en centralt placerad källa i
Enköping. Hen säger sig veta vad som sker under ytan i den lokala ankdammen,
men känner sig understundom en aning missförstådd. Tar vi oss vatten över huvudet
om vi lägger örat i blöt och lyssnar på djupet vad brunnen har att berätta?
ȊȱȄ#ǰȱ§ȱªȱȱ¢ǯȱȱ
§Ĵȱȱȱ§ǯȱªȱǯȱĴȱȱȱ
ęȱªȱªȱȱ§Ĵȱȱȱ
ȱȱǯȱãȱĴȱªȱȱȱȱȱªȱĴȱȱȱȱȱ
ȱĴǯ

ȊĴȱȱȱȱȱ§§ȱ
ãȱȱĴȱ§ȱȱȱ¢ǯȱȱȱȱȱªȱȱĴȱȱ
ǯȱȱǯȱªȱãǯȱªȱȱȱȱǯȱȱĴȱȱȱǯȱȱȱ
ȱ§Ĵȱªǯȱȱȱªȱãǯȱ

Ȋ ãȱĴȱȱ§ȱȱȱãǯȱªȱȱǯȱªȱ
ȱȱȱĴȱȱĴȱªȱȱ
ȱȱ§ȱǯȱ

Ȋȱȱȱȱȱȱãȱȱȱȱȱ§ȱǯȱ
ȱªȱȱĴȱ¡ȱªȱȱ
ȱȄȱȄǯȱȱȱĴȱȱȱ
ȱãȱȱŘŖŗŚȱȱȱȱȱ
ŗŜȱªȱ¢ȱȱȱȱǯȱĴȱȱ
¡ǯȱ

Ȋȱȱ¢ȱȱĴȱ ȱ
ęǯȱȱ§ȱǯȱĴȱ ȱęǰȱªǯȱȱȱȱ§ǯȱ ȱãȱĴȱȱȱǯȱ
ȮȱȱȱȱĴȱȱ§ȱȱ§ȱ
ãȱĴȱȱȱȱȱȱřŖŖȬŚŖŖȱãȱȱ
¢ȱãȱȱªȱȱȱãȱǰȱ
§ȱȱ¢ȱǯȱ ȱȱ
ŗŘŜȱãȱȱȱãȱǯȱȱȱȱ¢ȱřŖŖȬŚŖŖǵȱȱȱ Ȭȱ§ȱ
ȱªȱȱȱãĴǵȱ
Ȋȱ ȱȱªȱãȬȱȱ
ȱ§ǱȱãȬȱ§ȱȱȬȱ
ȱȱȱȱȱȱãǯȱ
ãȬȱȱȱ§ȱ
ȱȱȱȱȱãȱ
ªȱŗŞŞŖǯȱ
Ȋȱȱȱȱãªȱȱȱȱȱȱȱªȱȱȱȱ
ȱªȱ§ȱȱãǯȱȱȱȱȱ
ªȱ¢ǯȱ
Ȋȱȱȱȱȱȱãȱ ȱȱãȱ§ȱȱȱȱȱǯȱ
ȱȱ§ȱ§Ĵȱ§ȱĴȱ ȱǵȱ
ȱ¢ȱȱȱãȱǯȱȱǯȱȱ

ȊȱȱȱĴȱȱȱȱ§ȱȱ
ãȱŘŖŗŜȱȱĴȱȱȱȱãȱǯȱ ȱȱȱśŗȱãȱ
ãȱǯȱ ªǰȱȱȱĴȱªȱȱ
ǵȱ ǰȱȱȱȱȱȱȱĴǯȱȱªȱ
var det inte.
Ȋȱ ¢ȱȱãȱãȱȱĴȱȱȱªȱ¢ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱĴȱãȱ§ǯȱ#ȱǷȱ
ȱȱȱ§ȱȱȱȱãget i valrörelsen?
ȊȱȱȱªȱȱȱĴȱ
¢ȱȱȱȱªȱ
ȱ§ȱȱǯȱȱȱ
ȱȱªȱȱȱȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱȱ
ãȱȱȱȱĴȱȱãǯȱȱªȱȱǯȱ

Ȋȱ ȱȱ¢ȱȱȱ§ǯȱ
ȱȱȱªĴȱĴȱŗśȬªȱȱȱ
ȱȱȱĚ¢ȱªǯȱ¢ȱȱȱªȱȱãȱãȱ
ĴȱãªȱȱãȱȱĴȱªȱȱ
ȱȱȱªǯȱȱȱȱ§ȱǯȱȱ§ȱȱĴȱªȱªªȱĴȱ
ȱȱȱȱȱȱªȱªǯȱȱ
§ȱȱǯȱªȱȱȱȱȱ
§ȱǯȱ
Ȋȱȱ ȱȱȱȱªĴȱȱ§ǰȱȱªǯȱȱ§ȱȱȱȱ§ȱĴȱ§ȱ§ȱãȱªȱȱȱǯ
ȊȱȱȱȱĴȱªȱȱȱȱªȱȱ§ǯȱ
§§ȱȱĴȱãȱȱȱȱȱȱȱǻƸǼȱ
ȱ§ȱȱȱȱȱªȱ
ǯȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱǻǼȱĴȱ§ȱĴȱ
§ȱȱ§ȱȱ¢ȱȱ§ǰȱȱªȱȱ§ǯȱ
ȱȱªȱȱȱȱȱǯȱ
Men sant var det inte.
Ȋ ãȱĴȱ§ȱȱ§ȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱĚȱªǯȱȬȱ
ªǯȱ §ȱȱǯȱ ȱȱªȱȱ
ȱ§ǯȱȱªȱȱȱȱȱȱªȱ
§ȱȱªȱĴȱȱȱǯȱ
Ȋȱ ªªǯȱª§ǯȱȱ§ȱȱȱ
ȱªȱ¢ȱǰȱªȱȱªȱ§ȱãȱȱ
§ȱªǯȱȱ§ȱãȱ§ȱ§ȱ
ȱęǯǯǯȱȱ
ȱ

ȱȱȱȱȱȱȱȱȦȱȱ

Ȋȱȱęȱȱȱȱãȱȱȱãǯȱȱ§ȱªȱȱȱǯȱ
ŚŖȱǯȱ ȱĴ¢ǰȱȱǯȱ

Foto: Mostphotos
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NYSTART HJÄLPER DIG REDA UT DEBATTEN

Vår sanning om
Enköpings snackisar
Det är inte lätt att hänga med i alla turer när debatten om Enköpings stora ”snackisar” drar igång.
Vem beslutade vad, och varför? Kan man kritisera det man själv varit med och röstat igenom? I höst
ska du bestämma vilken sanning som ska gälla efter valet. Här är Nystarts sanning.
✔

Det nya familjebadet

§ȱȱȱȱĴȱȱȱ
ȱãȱȱȱȱŘŖŗŚȱ§ȱ
ȱȱśřȱȱǰȱãȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ
ȱ§ǯȱ ȱȱªȱȱȱŚŘřȱ
ȱȱȱªȱǯȱȱ
ȱȱȱȱã¢ȱȱ¢Ĵȱã§.

Bowlinghallen skulle rivas
ȱȱȱȱȱȱãȱȱȱǰȱȱ
 ǰȱȱȱ Ĵȱȱ
ȱ¢ȱȬ§ǯȱȱȱ§ȱ
ȱȱȱȱĴȱãȱȱ
Ĵȱȱȱ¢ȱȱȱȱ
§ȱªȱ¢ªȱȱãȱ
ȱǯȱȱȱªȱªĴȱȱ
ȱȬȱȱãȱȱĚȱªǯȱ
 ȱȱȱȱȱȱȱ
ª¢ȱǯȱ
ȳ¢ȱ¢ȱȱĴȱȱ§ȱȱ
ȱªȱ·ǰȱãȱĴȱȱǯȱ
ȱȱȱ§ȱȱãȬ

ȱȱǰȱȱȱãȱ
Ȭ§ǰȱǰȱȱȱȱªȱ ǯȱȱ
ȱȱĴȱȱȱªȱȱȱȱĚȱ
ªǰȱ ȱãȱǯȱ

Alla partier till slut överens
ȱȱȱȱĴȱǰȱȱȱȱ
ȱȱãȱȱ§ȱȱȱŘŖŗŜȱȱ
ȱȱǯȱȱãȱãȱĴȱ
ȱȱȱªȱŘŖŗŚǯȱǰȱȱȱȱ
ȱȱĴȱȱȱ¢ȱȱȱ
§Ĵȱªȱ¢ȱȱ Ĵ§ȱ
ªȱ §ǰȱȱȱ¢ȱǯȱ
ªȱȱǯȱ[ȱȱȱ¢ȱȱ
Ĵȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȳȱ§ȱȱȱĴȱȱ¢ȱȱȄȄȱªȱȱȱǰȱ
Ĵȱȱȱȱªȱ§ȱȱãȱȱ
¢ȱȱĴȱãȱȱ§Ĵȱȱ ǯȱ

Debatten
Flera av de politiker som varit med om att både
besluta och sedan själva stoppa simhallspro
jekt 2012, 2013 och 2014 gör nu sitt bästa för
att ta avstånd ifrån det nuvarande simhalls
beslutet. Inte minst moderaterna. Det är lite
märkligt, eftersom de själva röstat igenom
GHWLIXOOPlNWLJH'HWERUGHEDUDYDUD
placeringen de kan invända emot. Hittills håller
projektet tidplan, kostnad och innehåll. Ibland
jämförs det pågående arbetet med tidigare be
slut och förslag som aldrig mötte verkligheten.
Det blir jämförelser som haltar, som att jämföra
äpplen och päron. Och i slutänden är det de
folkvalda politikerna som har ansvaret för att
se till helheten. Så som partierna i fullmäktige
nu gjort.

Den nya Munksunds
hallen på Enavallen har
redan haft taklagsfest

✔

P-huset

ȱ§Ĵȱȱ
ãȱŚŝŖȱȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱãȱĴǯȱ
ȱãȱȱȱ
ȱȱĴȱȱȬǰȱȱĴȱ§ȱȱȱ
ȱ§ȱȱªȱǯȱ
ŗŖśȱȱȱȱȱ
ǯȱȱ§ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱŗŜŖȱǰȱ§ȱśŖȱ
ȱǯȱ§ȱ¢ȱȱȱȱȱ
ȱȱªǰȱȱȱȱǯȱ
ȱȱ¢Ĵȱȱ§ȱȱãȱȱãden.
ȳãȱȱ§ȱ¢ȱȱ
·ȱȱĴȱ¢ȱȱȱȱĴȱªȱȱȬȱ

ĴȱȱǯȱȱĴȱ§ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ
¢ȱªȱªȱªǰȱ
ȱȱşǯȱ

Avtalet kunde hävas
§ȱȱªȱȱĴȱ¢ȱªȱ
ȱȱ§ȱ¢ȱȱȱȱ§ȱȱȱȱãȱ§ǯȱªȱȱ
ȱĴȱĴȱȬȱȱ¢ǰȱȱ
ĴȱȱãȱĴȱȱȱ
ȱŚȬśȱȱȱªǯȱȱ§ȱ
ªȱȱȱȱªȱ§ȱȱ
ŘŖŗśȱȱȱȱȱȱ§ȱȱȱ
Ȭǯȱ ȱȱǯȱ

Debatten
/LWHI|UYnQDQGHKlYGDUPRGHUDWHUQDDWWSKXVHW
är ett exempel på projekt som Nystart har ”för
dyrat, försenat och försämrat”. Nystart skäms
inte för att vi hushåller med skattepengarna.
Däremot förvånas vi över att moderaterna så
snabbt glömmer bort hur de själva har röstat.
Nystart skäms heller inte för att vi med våra 14
procent av rösterna fått alla andra partier att
backa i frågan.
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✔

Ombyggnaden av Joar

ȱãȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱªȱ
ŗşşŖȬǯȱȱȱãȱȱĴȱȱȱĚ¢Ĵȱȱªȱ ȱªǰȱȱ¢ȱȱǯȱȱȱªȱªȱĴȱ§ȱãȱȱĴȱȱŞŖȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱȱªȱŗŜŚȱȱǯ

Budgeten höll inte
§ȱȱªȱãȱȱãȱŗŖŖȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱǰȱȱãȱȱǯȱȱȱ
ȱȱĴȱȱãȱĴȱǰȱȱªȱȱ§ǰȱȱ
ȱ¢ȱȱ§ȱ¢ȱȱĴȱȱȱȱȱ
ãȱȱȱǯȱªȱȱȱ¢ȱȱȱȱ¡ȱǯȱȱȱãȱȱȱȱęȱȱ
Ĵȱȱȱªȱ ȱªȱȱȱǯȱ
ȳ¢ȱ¢ȱȱĴȱªȱ§ȱªȱ§ĴȱĴȱȱ
ȱȱªȱ¢ȱȱȱȱ§Ĵȱȱǯȱȱȱȱ
ȱĴȱ ȱȱȱȱȱȱªȱãȱȱȱãȱȱ
ȱȱ§ȱȱǯȱȱȱȱãȱãȱȱ
ȱǰȱȱȱşǯ

Debatten

✔

Moderaterna är nu kritiska till att projektet med kulturskolan på Joar inte blev av. Samtidigt röstade de för att stoppa
det, tillsammans med Centern. Det är en lite förvånande hållning. Nystart vågar stå för sitt beslut om att inte låta
HQNRVWQDGSnPLOMRQHUEOLPLOMRQHU(OOHUPHU'HW|SSQDUlYHQI|UElWWUHP|MOLJKHWHUI|UEnGHNXOWXUKXVRFK
kulturskola.

Enköpings andra ishall

§ȱȱȱ§ȱĴȱǰȱªȱǯȱ§ȱ¢ȱȱ
ȱȱȱȱªȱȱȱȱªȱãȱªȱŘŞȱȱřŜȱȱ
ǯȱȱ¢ȱĴȱȱȱȱȱãȱãȱȱ¡ȱȱ
ȱȱªȱȱǰȱȱȱĴȱȄȱȄȬ¢ȱ§ȱãȱȱ§ȱªȱǯȱ
ȱ§ȱȱªȱȱȱĴȱȱȱȱřŜȱȱǯȱȱªȱȱãȱȱȱśşȱȱ
ǯȱȱȱãȱȱȱȱãȱȱȱĴȱȱãªĴȱĴȱȱȱȱ§ǰȱȱȱĴȱȱ
§Ĵȱȱãȱȱãȱǯȱ

Rita om och försena?
ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱãȱ¢ȱ¢ĴǵȱȱȱĴȱȱȱªȱ¢ȱǯȱ§ȱ
ȱȱȱȱęȱȱȱȱĴȱãȱãȱȱ§ȱªȱ¢ȱ
Ĵȱȱȱ§Ĵǯȱȱȱȱ
ȱ§ĴȱȱĴȱǰȱȱ
ȱȱȱªĴȱĴȱȱ
ǯ

✔

Den fullstora Munksundshallen

ȱ¢ǰȱęȱȱȱĴȱ§¡ȱȱȱªȱ
ȱȱǯȱȱȱȱ¢ȱ¢ȱĴȱȱȱãȱȱĴȱ¢ȱȱȱȱ¢ȱȱ
ȱȱãȱ§ǯȱãȱȱãȱãȱĚȱ
ȱĴǯȱ§ãȱȱȱĴȱȱȱªȱȱªǰȱȱ
ãȱȱ§ǯȱȱȱ
§§ȱȱªȱȱãȱȱȱ¢ȱªȱȱ
ȱ§ȱȱȱ§¡ȱȱªȱȱǯȱȱȱ
ªȱȱȱǯȱ ȱȱȱãȱǯ

Debatten
0DQNDQNULWLVHUDDWW1\VWDUWPHGÀHUDSDUWLHUOlWE\JJD
ishallen trots att den blev dyrare än vad som uppgivits.
Men vi gjorde slutligen ett medvetet val. Moderaterna ville
inte att hallen skulle byggas. I moderaternas Enköping
VNXOOHYnUQ\DLVKDOODOOWVnLQWH¿QQDV'HWlURFNVnHWWYDO
Det förekommer nu också kritik mot att bygget sägs kosta
uppemot 70 miljoner kronor. Den överskjutande summan
är ett tidigare beslut om att investera i en ny miljövänlig ky
lanläggning som driver båda ishallarna till samma kostnad
som för den gamla hallen. Dessutom behövde den gamla
kylanläggningen bytas ut. Hur det presenteras beror
nog på vad man vill uppnå, vilken sanning man väljer.

Debatten
Olika debattörer beklagar nu att den fullstora idrottshallen
inte byggs in i skolan, där den lilla gymnastiksalen först var
tänkt. Det förstår vi inte. När man nu ser Munksundsskolan
¿QDXWHPLOM|HURFKKXUVWRUE\JJQDGHQEOLYLWVHGDQlYHQ
Munkkällans förskola för 140 barn byggts ihop med skolan,
är det tydligt hur olyckligt det vore att bygga även den stora
LGURWWVKDOOHQSnVNRODQVWRPW1\VWDUWlUVWROWD|YHUGHQ¿QD
utemiljö som barnen på Munksundsskolan fått, och förvånas
över att moderaterna faller in i debattörernas klagan.
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Vi vill fortfarande se
en hejdundrande folkfest när huset invigs.

Så får Nystart fart
på surdegen Statt
I Nystarts första tidning inför valet 2014 hade Nystart en vision om hur statt-tomten kunde
hanteras. Vi ville få till en hejdundrande folkfest. Än är vi inte där. Men vi har köpt tomten
och gräver nu ut den. Så vi är på god väg!
ªȱ§ȱ§ȱ§ȱªȱȱȱãȱȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ§ȱȱǯȱȱªȱ
ȱ§ȱęȱ¢ȱãȱĴȱȱȱȱªȱen efter valet.
ȳȱªȱŗŚȱȱȱãȱȱȱȱȱȱãȱȱȱ
ǯȱȱȱŞŜȱȱȱªȱȱĴȱȱȱȱȱȮȱȱȱ§ȱȱȱǯȱȱȱȱ§ªȱĴȱªȱ¢ȱ§ȱªȱ
ǯȱȱªȱȱãȱȱ§ȱȱȱ§ȱȱªȱ
ĴȬȱ§ȱȱȱªȱŗŞȱªȱǻǰȱãȱȱŘŖŗŖȱãªǼǷȱ
ȳȱȱªȱȱȱŗşŞśȱ§ȱ¢ȱ
ȱȱªȱȱ§ȱȱªȱªȱǯȱȱȱȱȱȱªǯȱȱ§ȱȱȱȱ§ȱȱ·ȱȱĴȱ
ãȱǯȱ ȱȱȱĴȱȱȱ§ȱãȱȱãȱãªǯȱȱȱĴȱȱ
ȱȱȱȱĴȱȱȱǯȱȱ

Nystart såg möjligheter
¢ȱªȱȱȱȱȱĴȱ§ȱĴȱȱȱȱãǯȱȱȱ
§ȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ãȱǯȱªȱȱǯȱȱãȱȱȱȱȱęȱȱȱãǷȱȱ
ãȱ§ȱȱȱŘŖŗŜȱȱȱȱȱȱ§ȱ¢ȱ
ǯȱǰȱǰȱȱȱȱ¢ȱªȱȬªȱȱ§ȱȱãȱȱĚȱªǰȱȱȱȱȱãǯȱȱ
§ȱȱȱĴȱãȱȱ¢ȱãǯȱ§¢ȱȱªȱȱ§ȱȱ§ȱĴȱ§ȱȱǯȱȱȱªȱȱ
ȱãǯȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱ§¢ȱȱ§ȱªȱãȱȱȱ§Ĵȱȱȱ
ªȱȱĴȱªǯȱ ȱªªȱȱȱȱĴȬǷȱȱ

Tomten blir byggklar
ȱȱ§ȱãȱȱĴȬȱãȱ¢ȱ
ªªȱȱȱªȱȱȱȱãȱȱȱȱ§ȱǯȱ¢ȱȱȱȱĴȬȱȱȱȱȱ
ªǯȱȱªȱȱªȱȱȱȄȬȄǰȱȱȱŞǯȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱ§ȱȱǯȱȱ
ȳȱȱĴȱǰȱȱȱȱȱĴȱȱĴȱȱ§ȱȱȱãȱȱ
¢ǯȱ ȱãȱãȱ¢ȱªȱĴȱĴȱȱȱ§ȱȱ
ªǰȱȱȱ§ȱȱȱªȱǯȱ

Debatten
9LVVWKDUGHWYDULWGHEDWWRPVWDWWWRPWHQ%nGH´SnVWDQ´RFK
bland politiker. Det har inte varit helt okontroversiellt att kommunen
N|SWHWRPWHQ9LVVWVNDYLLDOODOlJHQYDUDnWHUKnOOVDPPDPHG
våra skattepengar. Men Nystarts övertygelse har varit att det här
är enda sättet att verkligen se till att det händer något. Nu kan vi
själva bestämma, vi har skaffat oss rådighet. 18 års stiltje med
fromma förhoppningar om att planmonopolet skulle lösa frågan
tycker vi ger oss rätt. Hanterar vi fortsättningen bra kan det ut
märkta läget dessutom göra det till en bra investering.
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Framåt för elever och lärare
Den svenska skolan har sina utmaningar.
Det har Enköpings skolor också. En av
dem är att skapa en jämlik skola för alla, där
varje elev får chansen att bli sitt allra bästa
jag. Och samtidigt må bra.

Jämfört med eleverna i övriga Sverige fortsätter den uppåtgående trenden i Enköping

ȱȱ§ȱȱȱ§ãȱȱ
Ĵȱȱªȱȱªǯȱ¢ȱȱȱ¡ȱȱªȱȱȱȱȱȱªǰȱ
ȱȱȱǯȱȱȱȱªĴȱȱȱ
§ȱã§ȱãȱ§ȱȱãȱȱȱĴȱȱǯȱ ãȱãȱ§ȱȱȱĚȱãȱ§ȱȱ§ȱªȱȱ§ǰȱ
ȱ§ȱȱ¢ȱ¢ȱȱ§ȱǯȱ

§ȱãȱȱǯȱªȱȱȱȱªȱȱȱŗŚŞȬŗŚŚȬŗřŚȬŗŖśǯȱȱ
ȳȱãȱãȱȱ§ȱȱ§ȱ§Ĵȱ§ȱȱȱ§¢ȱȱã§ȱ
ªǰȱãȱȦĚȱȱ
ȱ¢ȱǯȱãȱȬ
§ȱȱȱªȱªȱȱŞŝȱȱŘşŖǰȱȱªȱ
ªȱȱŗşŝȱªȱ¢ȱªǯȱ

Fem miljoner till elevhälsan

Klart bäst i Uppsala län

ȱȱȱªȱªȱȱȱȱ¡ȱªȱ
§ǯȱȱ§ȱȱ§ãȱǰȱȱ
ȱãȱĴȱ§ȱȱȱȱ¢ȱ§ȱ
§ȱȱȱ§ȱ§ǯȱ
ȳȱȱȱȱ§ȱȱ§ãȱ
ȱȱȱȱãȱȱ¢ȱ
ȱ§Ĵȱȱȱǯȱ §ãȱȱȱȱ
ãȱȱ§Ĵȱȱªªȱȱȱ
ãȱãȱĦ§ȱªȱȱǯȱȱȱ
ȳãȱȱȱȱªȱȱŗŖśȱȱȱ
ŘşŖȱȱ§ȱȱ§ãȱȱĴȱ

ȱȱȱȱ§ȱȱªȱȱȱ
ȱ§ȱ¢ȱǻ Ǽȱȱȱ§ǯȱãȱ
ȱªȱ§ȱȱ§ȱǰȱ§ȱȱ
§ãȱªȱȱã§ĴǰȱȱȱŜşȱ
ȱŘşŖǯȱȱ§ȱĴȱ§ȱĴȱªȱªȱȱŗŗśȱªȱ
ȱȱȱ§ȱȱȱ§Ƿȱȱ
ȳȮȱȱ§ȱãȱȱȱĴȱ§Ĵȱªȱȱ
§ȱǰȱȱȱȱȱãȱ§ȱǯȱ
ȳȱ§ȱ¢ȱȱȱȱ§ǰȱ
ȱ§ȱȱ§ȱȱªȱªǯȱȱȱȱȱ
ãȱªȱ§ȱȱĴȱȱªǰȱ-

ȱǯȱȱ
ȳȱȱȱªȱĴȱȱȱȱãȱ
¢ȱȱȱªȱªȱȱ§Ĵǯȱ
§ãȱȱȱ¡ȱªȱȱ¢ȱȱȱȱãȱŘŖŗŞǯ
ȳȱ§ȱȱȱ§Ĵȱ§ȱȱȱ§ȱ
§Ĵȱǯȱȱȱȱ§ȱªȱȱȱȱ
ȱȱȱȱ§ȱȱ¢ǯȱȱ
ȱ§ãȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱ§Ĵȱȱȱ§Ĵȱ¢ȱȱȱǯȱ
ȳ¢ȱãȱªȱãȱĴȱȱãȱ
ȱãȱĴȱȱ¢ȱȱ§Ĵȱȱãȱ
ȱȱȱȱȱĴȱȱ§ȱȱ
ªȱ¢ȱȱãȱãȱĴȱªȱȱȱ
ǯȱȱ
ȳªȱȱȱ§ȱȱªȱȱȱãȱãȱȱȱ§ǯȱȱã§ȱȱȱ
Ĵǯȱ ȱǷȱȱ

Förskolan som försvann
ȱȱȱ§ȱȱ§Ĵȱȱȱȱ
ªȱªȱ§ǯȱȱȱȱªǯȱ
ȳȱ§ȱȱ§ȱĴȱȱȱȱȱȱȱ§ȱªȱªǯȱȱȱȱ
ãȱĴȱěȱȱãȱȱȱ§¡ȱ
ȱȱªȱ¢ȱǯȱȱȱ
ȱªȱªȱĴȱȱȱªȱȱ§ȱ
§ȱ¢ȱȱ§ȱȱȱȱªȱǯȱ
§ȱǯȱȱȱȱ§ǯȱ
ȳȱȱȱȱȱ§ȱĴȱȱ
ĴȱªȱªȱĴȱȱãȱĴȱãȱ
ȱȱȱȱãǰȱȱĴȱ¢ȱȱ

ȱǯȱªȱȱȱãªȱȱǯȱȱĴǯȱȱȱ§ȱȱãȬȱȱ¢§ȱ
ȱȱȱ¢ǯȱ ȱǯȱ
ȳ ȱ§ȱãȱȱ
§ȱªȱȱȱĴȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱǯȱȱȱ
ȱȱȱǯȱãªȱǯȱȱȱ
ãȱãªȱȱªȱĴȱªȱȱȱãȱȱãǯȱȱªȱĴȱȱȱ
¡ȱȱªȱȱã¢ȱªȱĴȱ
Ĵȱȱȱǯȱ
ȳªȱȱĴȱȱ§ȱȱ§ȱǯȱȱ
§ȱȱãªȱǯȱ ȱȱ¢ȱȱĴǯȱȱ
ȱȱȱãȱȱªȱȱȱ§Ĵȱȱªȱȱȱȱȱ§ȱªȱªǯȱȱ
ȱ§ȱªȱªǯȱȱ§ȱ§ȱȱ§ȱ
Ĵȱȱȱȱãȱ§ǯȱ ȱ
ȱãȱ§ǯȱȱ§Ĵȱãǵ

Foto: Mostphotos

Ibland går det åt skogen. Bokstavligt talat
åt Storskogen. Det var där den tillfälliga
förskolan skulle ha byggts längs vägen till
Bredsand. Men utan bygglov blir det ingen
förskola. Eller?
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Nystart vill se om
Ena Energi kan säljas
Nystart Enköping ser stora möjligheter
för kommunens utveckling när framtiden för vårt dotterbolag Ena Energi nu
diskuteras.
Hanterar vi frågan rätt kan stora ytor
vid Enköpings hamnområde frigöras
för stadens utveckling mot Mälaren.
Samtidigt kan kommunkassan stärkas
PHGÁHUDKXQGUDWDOVPLOMRQHUNURQRU
ȱȱ§ȱȱ§ȱĴȱȱ
§ȱªȱãȱȱǯȱȱãȱȱãȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ¢ȱ§ȱ
ȱŗŖȬŗśȱªǰȱȱĴȱĴȱªȱ
ȱªǯȱȱȱ
§ȱȱȱȱȱ
ªȱªȱȱãȱĴȱȱªȱ
ǯȱȱȱȱȱªȱȱ
ȱȱãȱȱȱŗśȱªȱȱ
ȱǯȱȱ

Kräver höga vinster
ȱ§ȱȱªȱĴȱȱȱȱ
ȱ¢ȱ ȱ·ȱȱãȱãȱªȱȱǯȱȱȱ
ȱ¡ȱȱȱȱªȱãȱ
Ĵȱ¢ȱȱ¢ȱȱªȱȱȱ
ȱŗŖȬŗśȱªǯȱȱ§ȱȱªȱ
under hela perioden som man tidigare inte
ȱȱ§ȱǯȱĴȱªȱªȱȱȱĚ¢Ĵȱ
ãȱȱǯȱȱȱ
ȳ§ȱȱȱãȱȱȱ
ȱȱĴȱȱęȱǰȱãȱ
ãȱȱȱãǰȱªȱȱȱ¢ȱě§ȱȱȱªȱãȱ§ǯȱ
ȱȱǰȱȱ§ȱȱĴȱĚ¢Ĵȱ
ȱªȱªǯȱȱ§ȱ§ȱ
ȱªȱ§ȱȱȱ§ȱªȱ
§ȱ§ªǰȱȱȱªȱŘŖŘřǯ

Riskzonen frigörs
¢Ĵȱ§ȱãȱªȱŗŖȬŗśȱªȱȱ
ȱȱȱȱªȱȱǰȱ

utan hela den stora riskzonen runt verket
ªȱȱřŖŖǯŖŖŖȱǯȱȱȱȱ
¢§Ĵȱªȱȱȱȱ§ȱȱřŖŖȬşŖŖȱȱǰȱȱ
ªȱȱȱ§ǯȱ ȱ¢ȱȱ
ȱ¢ȱ§ȱªȱȱȱããȱãȱ
ȱȱĴȱãǯȱ
ȱȱěȱȱ§Ĵȱȱã§Ĵǰȱȱȱȱ§ȱȱãȱȱĴȱȱȱȱ§ǰȱȱȱĴȱȱã§ȱ
§ȱǯȱ§ȱȱȱ¡ȱ
ȱȱȱȱȱãȱ
Ĵȱȱã§ȱãȱĦ§§ȱ¢ǯȱ
ȱ§ȱȱĴǰȱȱ
ȱãȱȱãȱªȱȱ
ǯȱ
¢ȱȱȱȱĴȱȱęȱȱĴȱã§ªȱªȱȱĴȱȱªȱȱãȱȱ
ªȱãǯȱȱȱȱȱȱ
§ȱȱȱȱǯ

Debatten
Nystart Enköping tog tidigt ställning för att fullmäktige i höstas skulle besluta om ett försäljningsuppdrag för Ena EnerJL7LOOVOXWNRPGHÀHVWDSDUWLHUQDIUDPWLOOVDPPDVOXWVDWV(QGDVWVMXDYIXOOPlNWLJHVOHGDP|WHUYDUHPRWI|UVODJHW
En av frågorna var om fjärrvärmepriset riskerar att öka efter en försäljning. I debatten framhölls att det skett i Uppsala.
Prisökningen efter den försäljningen anses bero på att Uppsala hade ett lågt fjärrvärmepris efter år av eftersatt underhåll. Priset skulle ha behövt höjas där oavsett om verket såldes eller inte. Det anses varken behövas eller vara möjligt i
Enköping. Frågan är snarare hur värmepriset i Enköping påverkas om vi inte säljer bolaget och Ena senare inte har råd
med nödvändiga investeringar.
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Lokalt engagemang
hos Emma och Kim
²-DJLQVnJJDQVNDVQDEEWDWW1\VWDUW(QN|ping var precis det parti jag sökt efter. Oberoende och lokalt! Det säger en av Nystarts nyare medlemmar, Kim Jämsä från Örsundsbro.
ȳ²2FKMDJORFNDGHVDYDWW1\VWDUWlUEORFN
överskridande och tar beslut i varje fråga
efter bollande i partiet, konstaterar Emma
von Schoting som just sökt sig till partiet.
ªȱȱȱȱȱ ȱ §§ȱȱ
ȱ¢ȱȱǯȱȱ§ȱ§ȱĴȱ
ȱȱãȱãȱǯȱ
ȳȮȱȱęȱȱȱȱȱãǰȱȱ§ȱȱ
ȱǯȱȱȱęȱã§ĴȱĴȱãȱȱ
ȱȱȱȱȱªȱȱȱǰȱ§ȱ
ǯȱ ȱȱȱȱĴȱȱĴȱȱȱȱ§ȱãȱȱĴȱ§¡ȱȱǯȱȱ
ȳ ȱ§ĴȱĴȱȱȱȱȱã§ȱ
¢ȱªȱȱȱȱȱȱĴȱȱªȱ
Ĵȱȱȱȱȱªȱȱªȱȱȱ
ªĴǯȱ
ȳȮȱȱȱȱȱȱȱȱ§ȱ
ȱȱĴȱȱ§ȱȱªȱȱȱȱ
ȱȱǰȱ§ȱǯȱ

ǰȱȱ§ȱȱȱ§ȱȱȱ¢ȱ
ŘśǯȱȱãȱĴȱªȱȱȱȱȱȱ
ȱãȱĴȱȱȱ§ȱǯȱ ȱȱ
Ĵȱ§¡ȱȱȱȱȱ¢ęȱȱ
§ǯȱ
ȳȱȱãȱ§ȱªȱȱȱ
ȱȱªȱȱǯȱ ȱ§ȱĴȱ
ªȱȱȱȱȱ§ȱȱ
ȱ¢ȱȱȱningar.

%FUmOOTFOTUPS
potential i Enköping,
det är en bra stad. Men
EFUmOOTGÚSCÊUUSJOHBS
att göra och jag vill vara
med och påverka.
Gästbrygga i Bredsand

Människan i centrum
ĴȱĴ¢ȱȱ ȱ §§§ȱ§ȱªȱ§ȱ
Ȅ§ȱȱȄǰȱ§ȱȱȱªȱȱ
ȱĴȱȱȱȱȱ§ǰȱĴȱ§¡ǰȱ
§ȱȱǯȱ
ȳȮȱ§ȱȱȱȱ§ȱĴȱȱ
ã§ĴȱãȱĴǯȱȱȱȱ¡ȱȱĴȱȱ
ãȱãȱãǰȱĚȱ§ǰȱ
§ǰȱǰȱªȱȱǰȱȱ
ȱ§¢ǰȱ§ȱȱȱȱȱȱ
ungdomars situation.
ȳȮȱȱȱȱªȱȱȱǰȱȱã-

ȮȱȱãȱĴȱãȱȱȱĴȱªȱȱȱȱȱ§¢ȱ§ǰȱ§ȱǯȱ
ȱĴãȱ§ȱȱªȱãȱǯȱȱȱȱȱĴȱȱȱǯȱȱ
ȳřŖȬªȱȱȱȱ§¡ȱȱªȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱªȱǯȱȱã§ȱãȱȱȱ
ȱȱȱãȱªȱ ªǯȱ
ȳȱȱȱ¢ȱãȱ§Ĵ§ȱ
ȱȱȱȱȱ¡ȱªȱ
ªȱǯȱ§ãȱȱȱȱĴȱȱ
§ȱȱ§Ĵȱãȱ¢ȱ§ǯȱȱ

Jag upplever att
alla inom partiet är
mycket positiva till nya idéer och gärna lyssnar på
oss yngre.
ȱȱȱ¢ǯ
ȳȮȱ ȱȱĴȱȱȱȱ§ȱ¢ȱȱȱ¢ȱ·ȱȱ§ȱ¢ȱªȱȱ¢ǯȱ

Landsbygdsfrågor
ȱŚŘȬªȱ Ȭȱȱȱ ȱ §§ȱȱ
ãȱ[ǰȱȱȱĚ¢Ĵȱªȱãȱ
ŘŖŖśǯȱ ȱ§ȱȱȱ§Ĵȱȱȱ§ǯȱ
¢ªǰȱȱȱȱȱȱȱȱ§ǯ
ȳȮȱȱȱȱȱȱȱȱǯȱ ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱ§ȱǰȱªȱ
ȱãǰȱǰȱªȱȱǯȱȱȱ§ȱ
ªȱȱĴȱȱȱã§Ĵȱãȱ§¡ȱ§ȱȱȱȱęǰȱªȱĴȱȱ
ãȱȱªȱȱȱȱȱǯȱ
ȳ ȱ¢ȱ§ȱȱȱȱãȱȱ
ªȱȱȱȱȱȱ§ȱȱ
§ȱȱȱ§ǯȱ
ȳȮȱȱęȱªȱãȱǯȱªȱªȱ§ȱªȱȱǷȱ
ȱǯȱ
ȳªȱȱȱ ȱ§ȱȱȱȱãȱ¢ȱãǯȱȱȱªȱȱȱǵ
ȳȮȱ ȱȱȱĴȱªȱȱǰȱªȱȱ
ãȱªȱ¢ȱ§ȱĴȱ§ȱȱªȱĴȱãȱ
§Ĵȱªȱªǯȱȱȱȱȱȱ
§ȱĴȱȱǰȱ§ȱªȱȱ¢ȱ¢ȱȱ§ǯȱȱȱȱ
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Det kommer mera...
2014 fick Nystart in en fot.
2018 är vi beredda att ta nästa steg!
Med 14 procent av rösterna i förra valet har Nystart Enköping påverkat politiken i Enköping.
9LKDUVDWWVWRSSI|UHWWVNDWWH¿QDQVLHUDWSKXVPLWWLVWDQ9LKDUlQGUDWLQULNWQLQJLVLPKDOOVSURMHNWHWKLQGUDWULYQLQJHQ
DYVLPKDOOHQRFKUlGGDWERZOLQJHQ9LKDUInWWWLOOVWnQGHWWOnQJVLNWLJWKDPQDYWDOPHG6HJHOVlOOVNDSHWUXVWDWXSSRFK
SnE|UMDWXWYHFNOLQJHQDYKDPQHQ0HGN|SHWDYVWDWWWRPWHQRFKXWJUlYQLQJDUQDKDUYLInWWLJnQJGHQSURFHVVHQ2FK
vi har koll på kommunens ekonomi med ett rekordöverskott 2017.
Allt det skrev vi om i vår första tidning 2014. Allt det hade varit annorlunda i dag utan Nystart.
Kanske var det just de frågorna som lockade väljare 2014. Före valet var vi inte i en position att vi kunde lova någon
WLQJVnYLVDGH9nJD9lJUD9DOO|IWHQ,VWlOOHWORYDGHYLDWWMREEDPHGIUnJRUQD9LKRSSDVDWWYLPRWVYDUDWI|UYlQWQLQJ
DUQDVnOnQJWVRPSURFHQWUlFNHU2FKOLWHWLOO2FKYLKRSSDVDWW|YULJDSURFHQWLQWHW\FNHUYLWDJLWI|UP\FNHW
plats när de utvärderar vad deras röst resulterat i.

Tack för att du nu läst vår tredje tidning. Vi mejslar just ut de sista detaljerna i vårt partiprogram.
I Nystarts fjärde tidning får du veta allt du behöver inför valet i höst. Vi tror på FULL ÖPPENHET!
Tänk vad Nystart kan göra med ännu mera stöd i ryggen. Med din hjälp kan vi ta nästa steg!

NYSTART ÄR ENKÖPING
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Dina tre val!
Kom ihåg att rösta på

NYSTART ENKÖPING
oavsett hur du röstar i de andra valen!
Här är de siffror som kommer att stå i historieböckerna för all framtid från kommunvalet i Enköping 2014:

Röstfördelning - Enköpings kommun. Skuggat är resultatet 2010.

Gör din röst hörd på
Enköpingsmässan!
Vad vill du säga till oss, dina lokala politiker i Nystart
Enköping? Passa på att säga det under mässan.
Fundera redan nu. Ris och ros. Tips och idéer.
Du kanske vill berätta att du själv vill engagera dig!?
Skriv gärna här nedan det du vill att vi ska jobba för framöver.
Vad som är viktigt för dig. För Enköping. Lämna in lappen i vår monter,
så deltar du i utlottningen av en kryssning på Östersjön.
Du kan även mejla till oss på info@nystartenkoping.com

Här är några ämnen du kan fundera kring.
Eller så kommer du på något annat. Vi ses!
Vad kan göra ditt och andras liv lättare?
Hur har Nystart Enköping skött sig hittills?
Vad skulle stärka din framtidstro?
Viktigaste valfrågan 2018 för dig?
Ödesfrågan för Enköping?

Klipp ut och ta med till vår monter på Enköpingsmässan i idrottshuset 20-21 april

Detta är viktigt för mig:

Namn och telefonnummer (om du vill delta i utlottningen av en kryssning på Östersjön):

