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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
ENKÖPING

Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund blickar ut över Nystart Enköpings tre toppnamn:
Ingvar Magnusson (nr 2), Agneta von Schoting (nr 3) och Anders Wikman (nr 1).

NYSTART VILL MER!
Fyra år med Nystart Enköping i den politiska
hetluften har givit mersmak. Vi är glada över
allt vi kunnat genomföra, men än är vi inte
nöjda. Välkommen till Nystart Enköpings
Valguide, vår fjärde tidning!
Tack vare alla som röstade på Nystart Enköping i
valet 2014 har vi kunnat förverkliga mycket av det
vi då gick till val på.
I förtroendefullt samarbete med Socialdemokraterna, och utan cementerad blockpolitik i fullmäktige, har bygget av en ny simhall kommit igång,
vi har köpt och gräver ut stattomten, stoppat ett
dyrt skattefinansierat p-hus, skrivit hamnavtal
med Segelsällskapet och utvecklar hamnområdet
tillsammans.

Full fart i Enköping

Det byggs bostäder, idrottsanläggningar, brandstationer, skolor och förskolor i ett växande Enköping
som aldrig förr. Bowlingen är räddad kvar i Enköping och vi tar hand om fastighetsunderhåll och
infrastruktur, samtidigt som vi avsätter pengar för
våra investeringar. Bland mycket annat.
När Enköping nu åter går till valurnorna är valet
till kommunfullmäktige det kanske allra viktigaste.

Det gör skillnad vilka 51 ledamöter som väljs att
forma din vardag, kommunens framtid!

I den här Valguiden kan du läsa om Nystart Enköpings fokus på de lokala frågorna. Hur vi vill
ta fortsatt ansvar för utvecklingen av våra stora
kommunala projekt, utveckla arbetet med att
göra hela kommunen mer synlig, fokusera på en
kommunal ekonomi i balans och arbeta för ett
ökat välbefinnande. I Enköpings kommun ska
alla kunna vara sitt allra bästa jag!
Läs också om våra två stora Enköpingsprofiler JP
Johansson och doktor Westerlund som betytt så
mycket för Enköping och fortfarande präglar vår
kommun.

Får vi föra din talan?

När du läst den här Valguiden, utvärderat vad Nystart Enköping åstadkommit och jämfört med vad
du vet och tycker om rikspartierna i Enköping, då
hoppas vi förstås på att få föra din talan. Det kan
vi göra med din röst på Enköpings enda renodlat
lokala parti som är oberoende och går rakt fram!
Läs gärna mer om oss på vår hemsida
www.nystartenkoping.com där du även kan se
vår kortfilm inför valet.

1143 13321

Visst måste alla barn
få lära sig att simma!
Nystart oroas över signaler om indragen
simundervisning. Att kunna simma är
livsviktigt!

Vad vore Enköping
utan JP Johansson?

Du kan rösta redan
från den 22 augusti!

Vilken tur att JP flyttade till just Enköping
och startade sin mekaniska verkstad här.
Låt oss hålla hans livsverk levande!

Många gör sitt val redan före valdagen.
Se var du kan förtidsrösta och när vallokalen
är öppen. 

Enköpings lokala röst
SID 16

SID 5

SID 18

Med Nystart Enköping som din lokala röst vid rodret har vår kommun haft politisk stabilitet
och gått rakt fram i snart fyra år. Låt oss fortsätta utveckla hela vår kommun!

Det är dags att göra ett lokalt val.
Nystart fokuserar på lokala frågor
för hela kommunens bästa. Vi
samarbetar där vi får resultat så

långt vårt väljarstöd räcker, oavsett för en ny mandatperiod. Låt oss
höger- eller vänsterpolitik. Med
berätta hur en röst på Nystarts vita
fyra års erfarenhet i den politiska
valsedel gör skillnad.
ledningen är vi redo

Är våra hjärtefrågor dina?
SE HELA KOMMUNEN!

Låt oss se hela vår kommun och
stötta alla sprudlande initiativ!

- se sid 4-5 -

Låt oss frigöra resurser till både
verksamheter och investeringar!

När du bestämt
hur du ska rösta i
kommunvalet, kan du
börja fundera på de
andra två valen.
Har du bestämt dig för hur du ska rösta i det lokala
valet kan du fundera på de två andra valen, till
riksdagen och landstinget/regionen. Men det är
en helt annan historia. Eftersom du har tre olika val
att göra påminner vi om att Nystart Enköping finns
på den vita valsedeln, som är valet till kommunfullmäktige. Självklart kan du rösta på olika partier
i alla tre valen. Allt fler gör det.

- se sid 6 -

ALLA STORA PROJEKT

Låt inte kommunen somna in igen!

- se sid 8-9 -

ÖKAT VÄLBEFINNANDE!
Låt oss arbeta för att fler ska få
chansen att må bra i vardagen!

Om du inte vill vänta till valdagen den 9 september
kan du förtidsrösta redan från den 22 augusti.
Allt fler gör även det. Låt oss berätta var.
Välkommen till hela kommunens Nystart
Enköping!

GOD HUSHÅLLNING!

- se sid 12-13 BILDEN är tagen vid Gånstaspåret.
Vårfrukyrkans 1100-tal möter höghusens 2000-tal.
Och stad möter land. I Enköpings kommun är variationerna stora!

4
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Med Passion
för det Lokala
Politik är passion, ett engagemang, en drivkraft.
Nystart Enköpings passion är det lokala.
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 politiska engagemang.
Det är lätt att älska en kommun med så många möjligheter. Landsbygden, kransorten, stadsdelen, hela
Enköpings stad - allt är lokalt!

Låt oss skapa en
bättre vardag i hela
vår fantastiska
kommun

Till vår stora glädje ser vi att många andra också har
en passion för det lokala. Kanske är det därför rekordmånga flyttar hit. Snart är vi 45.000 invånare.
Välkomna!
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Låt oss uppmärksamma och uppmuntra våra lokala hjältar
Lokala hjältar

Nystarts lokala passion omfattar också kommunens
verksamheter. De uträttar dagligen stordåd i mötet
med såväl stora som små Enköpingsbor, inte minst
inom skola och omsorg.
Låt oss uppmärksamma och uppmuntra våra lokala
hjältar!
Låt oss också bli ännu bättre på att utveckla kommunen
tillsammans. Vi tror på större delaktighet inför lokala
beslut.

Att kunna simma är faktiskt livsviktigt. Drunkning är den
vanligaste dödsorsaken bland barn i åldrarna 1-6 år. Den här
sommaren är statistiken extra dyster.
Därför värnar Nystart om simundervisningen för alla barn i
förskoleklass.
Om flera förskoleklasser i Enköping nu funderar på att dra in
simundervisningen riskerar vi att få en sämre simkunnighet i
kommunen. Det vore olyckligt.
Ända sedan vår nuvarande simhall invigdes 1975 har simkunnigheten bland Enköpings barn och unga ofta varit bland
den högsta i Sverige.

Frågan om sexåringarnas simskola behöver därför diskuteras
ordentligt i skolnämnden, så att vi kan se hur alla barn får möjlighet att lära sig simma. Oavsett vilken skola man går på.

Ovärderliga insatser

Engagemanget sprudlar. Låt oss alla hjälpas åt att göra
kommunen och oss alla till medspelare i Samhällsbygget Enköping!

Enköpings barn och unga har i
många år varit säkra i vattnet. Så vill Nystart att det ska
fortsätta vara!

Nystart ser gärna att det fortsätter vara så, särskilt nu när den
kommande nya simhallen lär locka till ännu mera bad.
Och Enköping är ju faktiskt en Mälarstad.

Nystart vill som ett renodlat lokalt parti bidra till att
kommunen blir ännu bättre på att ge goda förutsättningar för alla oss som bor, lever och verkar här.
Vi ser att det lokala företagandet blomstrar och fortsätter
att utvecklas. Ideella föreningar utför ovärderliga
insatser inom bland annat idrott, kultur, integration
och turism.

Lär barnen att
simma!

Idéspruta och eldsjäl
En Landsbygdsutvecklare som jobbar
nära kommunens Näringslivsavdelning
kan vara en naturlig dörröppnare för
privatpersoner, föreningar eller kanske
företag som har idéer om hur vi kan
Visst har mycket kommit många kommun- utveckla vår landsbygd tillsammans.
delar till del den här mandatperioden. Nya Den kan bidra med kommunens stora
brandstationer i Veckholm, Örsundsbro
verktygslåda - vara en idéspruta, en eldoch Fjärdhundra bidrar till räddningssjäl som man har förtroende för, en
tjänstens fina lokala arbete.
person som stöttar nya och pågående
projekt och fångar upp landsbygdens
Samarbetsavtalet om fiberutbyggnad i hela frågor.
kommunen, upprustningen av Fjärdhundrabadet, Grillbybussen, fritidsbanken i
När vi nu förbereder upphandlingen av
Örsundsbro, bostadsbyggen i bland annat skolskjutsarna tillsammans med Upplands
Skolsta, Grillby och Örsundsbro, cykelväg i Lokaltrafik (UL) får vi möjligheten att öka
Lillkyrka och stöttningen av bygdegårdars turerna och öppna bussarna för fler som
renovering är andra exempel.
bor i kommunen.
Du har hört det förut! Hälften av kommunens befolkning bor utanför Enköpings
tätort. Det förpliktigar. Nystart vill underlätta vardagen och stötta allt sprudlande
engagemang i hela vår kommun.

Nystart vill mer,
kommunens
landsbygdsfokus kan
bli ännu bättre!
Och när kommunens cykelplan nu ska
revideras vill Nystart jobba för att landsbygdens och kransorternas behov inte
tappas bort.
Vi är stolta över våra skolor, våra förskolor
och alla kommunala omsorgstjänster runt
om i kommunen.
Låt oss se till att de kan utvecklas och leva
vidare!

Badplatser och bostäder
Enköping är en Mälarkommun som borde
kunna erbjuda ännu bättre tillgång till badplatser och Mälarnära naturupplevelser.
Och bostadsbyggandet behöver fortsätta
runtom i kommunen, inte minst med hjälp
av vårt kommunala bostadsbolag EHB.
All service kan inte finnas på samma sätt
överallt och alltid. Det brukar de flesta hålla med om. Men kommunen kan bli bättre
på att ta hänsyn till att vi bor utspritt över
hela vår kommun.

Slå vakt om Sommarro!

Det är en fröjd att se hur det vackra huset vid Sommarro nu renoveras. Underhållet av kommunens fastigheter är en av Nystarts
hjärtefrågor och bland annat i Sommarro ser vi
nu resultatet.
Taket är nytt, köket rustat, golven slipade och fasaden målad.
Även luftvärmepump och larm har installerats. Fönster, dörrar
och balkonger återstår.
Flera föreningar inom bland annat funktionshinderrörelsen och
socialpsykiatrin har stor glädje av den fina omgivningen på
udden i Sommarro, där alla är välkomna.
Vi i Nystart är glada att tidigare tankar om försäljning eller rivning
av Sommarro inte längre verkar drivas av något politiskt parti (?),
och värnar fortsatt om Sommarro som den lugna oas det är.

Vardagen måste fungera i hela kommunen. Nystart Enköping tar gärna ansvar
för att det synsättet utvecklas under kommande mandatperiod.

Men Nystart vill mer. Kommunens
landsbygdsfokus kan bli ännu bättre!

Välkommen att dela vår passion för det lokala!

Nyinflyttad eller förstagångsväljare?
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Enköping växer och rekordmånga röstar
för första gången i Enköping. Du vet väl
att det finns ett renodlat lokalt parti?
Det här är Nystart Enköping!
Nystart Enköping bildades 2014 av några
Enköpingsbor med brinnande intresse för vår
hembygd.

Många tyckte att politiken i Enköping hade gått
i stå. Beslut ändrades, blev aldrig genomförda
eller var svåra att förstå.
De kommunanställda gjorde ett fantastiskt
jobb, men den kommunala organisationen hade
dålig styrfart. Flera förvaltningschefer var tillförordnade på tillfälliga tjänster och kommundirektören hade fått sparken.

Nystart ett faktum

Moderaterna gjorde sitt bästa för att hålla
ihop alliansen där dåvarande Folkpartiet
(Liberalerna) hade röstat med oppositionen
för en skattehöjning, den första av två under
moderaternas ledning.
Till slut tröttnade vi. Nystart Enköping var
ett faktum, ett halvår före valet.
Nystart är ett politiskt obundet, handlingskraftigt lokalt parti som står fritt från det
traditionella vänster-högerblocket. Vi är
pragmatiska och samarbetar där vi får stöd
för vår politik.

Vi driver endast lokala frågor, styrs inte av
någon riksorganisation och saknar partipiska.

Inför valet fick alla i kommunen vår tidning där
vi presenterade oss och våra mest angelägna
frågor. Det visade sig att många tyckte som vi.
Nystart blev tredje största parti med 14 procent
av rösterna och åtta av fullmäktiges 51 mandat.

Nystart har präglat
Enköpingspolitiken
hela mandatperioden
Enköping har återfått styrfarten

Med våra fullmäktigeplatser och uppemot
hundra förtroendeuppdrag har vi konsekvent
bedrivit vår politik i fyra långa år. Tack vare ett
förtroendefullt samarbete med Socialdemokra-

terna har vi präglat Enköpingspolitiken
hela mandatperioden, och kunnat genomföra mycket av det vi gick till val på.
Enköping har återfått sin styrfart.
Vi fortsätter göra fullmatade tidningar
som delas ut till alla hushåll i hela
kommunen. I den här fjärde tidningen
berättar vi hur vi är redo att ta fortsatt
ansvar för hela Enköpings kommuns
utveckling.
Välkommen att göra ett lokalt val!

Följ Nystart och läs
hela vårt valmanifest på
www.nystartenkoping.com
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KAMMAKAR-TORG /LILLA TORG

ÄLVDANSEN

Mindre stress

Minskad byråkrati

Bryta mönster

Tänka nytt!

Mer arbetsro
och balans
Här byggs 600 bostäder, omsorgsboende och en skola.

160316

3 000 000 000:-

ARBETSPLATSER

Martin & Servera är nu Enköpings största privata arbetsgivare.

170406

Bostäder, handel och nytt torg på Paus-parkeringen.

Ditt nya Enköping

Arbeta smartare och
mer tillsammans

Bostäder, skolor, arbetsplatser, handel och idrottsanläggningar. Enköping växer som aldrig förr.

Känner du igen dig? Det har inte gått lång tid mellan de stora och de små bilderna. Och detta är bara ett axplock.
Bilder säger verkligen mer än tusen ord....

Låt oss tänka nytt för
att frigöra resurser
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. Låt oss
bredda debatten!
Det gäller att ordet ”överskott” i kommunens
finanser inte leder tanken fel, det betyder inte att
kommunen gör en ”vinst” på bekostnad av verksamheterna.
Överskottet är de pengar kommunen gör investeringar för, exempelvis bygger skolor, förskolor och
omsorgsboenden. Utan planerat överskott måste vi
skjuta på betalningen till kommande generationer,
eller låta resurserna till verksamheterna urholkas.
Vi har nu vänt förra mandatperiodens negativa
trend och lyckats få en ekonomi som når fullmäktiges överskottsmål på två procent.
Överskottsmålet sägs ibland avgöra om kommunen har god ekonomisk hushållning eller inte.
Nystart Enköping har ett bredare perspektiv på
ekonomisk hushållning.
Vi ser gärna att vi ägnar större uppmärksamhet åt
hur vi använder de nära tre miljarder kronor som
kommunen faktiskt förfogar över, hur vi frigör mer
resurser till verksamheterna.

Mindre byråkrati

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. Vi vill hitta fler
arbetsuppgifter som kan göras på ett annat sätt,
eller kanske tas bort helt. Och vi vill dra ännu
större fördel av digitaliseringens möjligheter.

Minska onödig
byråkrati genom
att arbeta smartare
Det handlar inte om att våra medarbetare ska
”springa snabbare”. Tvärtom. Vi vill hjälpa till att
skapa mindre stress, mer arbetsro och balans.
Större arbetsglädje
Får det här synsättet genomsyra hela organisationen är vi övertygade om att det frigör både mer resurser till verksamheterna och större arbetsglädje.
Utan vare sig skattehöjningar eller neddragningar
inom våra viktiga verksamheter.
Vi är glada att vi klarat de ekonomiska målen
2015-2017 utan att det skett på bekostnad av våra
verksamheter. Vissa nämnder har till och med

behövt, och fått, använda mer pengar än de haft i
budgeten.

SKOLA

170630

170305

KONSTGRÄS

HANDEL
Mio-möbler öppnar snart framför ÖoB.

Invigningen i Fanna hölls i juni 2017.

170126

GAMLA STATIONEN

Inte dumsnåla
Vi har också kraftfullt kunnat påbörja arbetet med
ett sedan länge eftersatt underhåll på fastigheter
och infrastruktur, vi har inte varit dumsnåla.
Vän av ordning invänder nu att delårsrapporten
för 2018 inte ser lika ljus ut. Det stämmer. Även
om det är först vid årets slut som resultatet räknas,
beslutade kommunstyrelsen om åtgärder redan i
juni för att parera ett hotande underskott.
Nystart tar gärna fortsatt ansvar för en utvecklad
organisation med ekonomin i balans.

BRANDSTATION

ISHALL
Den nya ishallen invigdes i augusti 2017.

Invigd och klar i Veckholm.

171125

180204

l:
Nystart vil
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IDROTTSHALL
Enahallen är klar till höststarten 2018.

170218
Den nya Munksundsskolan och Munkkällans förskola invigdes i maj 2018.

SIMHALL
Så kommer simhallen att se ut år 2020/2021.
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MÅNGA SJÖSATTA PROJEKT

Låt oss hålla igång
utvecklingen

l:
Nystart vil

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.

✔

Mer kultur på fräschare Joar

När kostnaderna för ombyggnaden av Joar till kulturskola tidigare sköt i
höjden stoppades projektet. Nu kan den efterlängtade upprustningen av
medborgarhuset Joar Blå äntligen komma igång.
Joars öde var en del av det så kallade centrumpusslet, där frågan var
hur pusselbiten Joar skulle samspela med resten av centrums utveckling.
Vi har nu satt ned foten och Upplevelsenämnden har uppdraget att
utveckla verksamheterna i upprustade lokaler. Nystart vill se till att
det verkligen blir av.

✔
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Bostadsbyggandet i Enköping har verkligen tagit fart. Under 2017
färdigställdes 451 bostäder i kommunen, och byggandet fortsätter.
Kyrkoherdens fiskevatten/Älvdansen, Bredsand, Bahco-området i
Fanna, Grillby, Åkersberg, Haga, centrum, Skolsta… Och stora planer
för Örsundsbro…
I år räknar vi med att 500 lägenheter och 180 villor och radhus ska
byggas, 2019 ännu fler: 700 lägenheter och 130 småhus. Det blir nära
2000 bostäder på tre år, Enköping växer!

Nystart Enköping gick till val förra gången på att vi tyckte att många stora projekt stod och stampade.
Simhallsbeslutet från 2012 revs upp 2013, och ändrades igen före valet 2014. Stattomten hade stått som en trist, igenvuxen grop sedan hotellet revs 2010.
Den nya ishallen fanns det planer för, men den blev aldrig av. I hamnen flöt det omkring stora vassruggar och Enköping hamnade sist i en ranking över
bostadsbyggande i Sverige…

Byggnationen är viktig för att få fart på flyttkedjorna. En effekt är att
äldre, mindre lägenheter kan bli lediga för dem som är nya på bostadsmarknaden. Ofta ungdomar. Glädjande är också att många nya aktörer
vill bygga hyreslägenheter, där man inte behöver finansiera en dyr
insats.

De stora projekten är väl kända vid det här laget. Tack vare stöd från olika politiska koalitioner i fullmäktige, har Nystart tillsammans med
Socialdemokraterna fått fart på projekten. En röst på Nystart är en röst på att projekten nu också verkligen kommer i mål.

Här är en sammanfattande lägesrapport.
✔

Fler bostäder åt alla

Vi har haft stort fokus på att få fram nya detaljplaner den här mandatperioden. Låt oss fortsätta arbeta för att bostadsbyggandet inte stannar av,
det behövs i Enköping!

Spaden i jorden för nya badet
✔

Måndagen den 18 juni var en historisk dag i Enköping. Efter åratal av
politiska turer, förberedelser och upphandlingar togs det första spadtaget för kommunens nya familjebad på Korsängsfältet. Markförberedelserna är redan i full gång bredvid den nybyggda ishallen.

Äntligen grävs det på stattomten

Den viktigaste pusselbiten för centrums utveckling är kanske stattomten. Vi har sett till att kommunen återigen äger tomten och att det nu
äntligen händer saker där. De arkeologiska utgrävningarna pågår redan
för fullt. Läs mer på sidan 14 om hur Nystart ser på den fortsatta utvecklingen av stattomten.

När badet står klart mot slutet av år 2020 har Enköping en modern
anläggning med åtta 25-metersbanor för träning, tävling och motion.
Det är ett familjebad med bassänger för simundervisning, upplevelser,
rehabilitering och avkoppling. Eller träning i gymmet.

✔

Korsängsfältet nav för
lägerstaden Enköping

En ny simhall, en ny ishall, renoverat utebad i Fjärdhundra, en ny fullstor idrottshall på Enavallen, nya konstgräsplaner i Fanna, ideellt arbete
med Nordiahallen i Grillby… Nog har det hänt saker på idrottsområdet
den senaste mandatperioden!
Låt oss ta nästa steg och utveckla idrottsfältet på Korsängen. Friidrotten
är på gång, skejtpark har nämnts, många andra förslag finns. Kommunen kan inte göra allt själv, men i samarbete med förenings- och näringsliv kan vi utveckla fältet tillsammans. Om viljan finns. Vi tycker att vi
har visat att Nystart prioriterar en aktiv fritid och utvecklar gärna
Korsängsfältet som en del i att bygga upp läger- och hälsostaden
Enköping. Läs mer om hälsostaden på sid 12-13.

När kommunstyrelsen gav startbesked för bygget i början av sommaren
stod det klart att upphandlingen ryms inom den budget på högst 350
miljoner kronor som fullmäktige beslutat om.
Kommunen och entreprenören Cobab arbetar nu nära tillsammans, så
att budgeten kan hållas. Samtidigt som familjebadet byggs utökas antalet parkeringsplatser rejält och infrastrukturen för Korsängsfältet ses
över, inklusive korsningen Boglösavägen-Bredsand.
Nystart hoppas att vi får fortsatt förtroende att styra, granska och informera om det här spännande projektet för ett familjebad i Enköpings
kommun - som nu äntligen blir av!

✔

Ett trivsammare centrum

Bostadsbygget på Paus-parkeringen pågår för fullt. Snart har vi en ny
mötesplats i centrum; Kammakartorget, eller Lilla Torg som vissa kallar
det. Stora torget har fått en boulebana och nya sittmöbler, och på söndagar är det torgmarknad. Umgänge, trivsel och trygghet blir allt viktigare
i våra centrum. Framtidens handel kompletteras med upplevelser.
En av de stora debatterna inför förra valet var om det skulle byggas ett
stort parkeringshus för 470 bilar mitt inne i centrum, delvis skattefinansierat. Det lyckades Nystart få majoritet för att stoppa. I stället arbetar
vi nu för att få till stånd flera centrumnära infartsparkeringar i olika
väderstreck.
Samtidigt vill vi skapa fler gågator med nedre Kungsgatan som förebild,
på vissa ställen kanske ”gåfartsgator” där gående och bilister samsas.
Centrala handikapparkeringar, och möjlighet att köra nära sitt mål för
den som behöver, är en självklarhet.
Vi har den här mandatperioden tagit fram en trafikstrategi och en parkeringspolicy för Enköpings centrum. Nystart tar gärna fortsatt ansvar för
att alla utredda förslag nu förverkligas.

✔ Bättre

flyt i hamnen

Mycket av det som diskuterades inför förra valet kan nu prickas av. Området har fräschats upp och fått nya sittplatser, hängande träd tas bort, vattnet rensas
oftare och de flytande öarna är sällsynta. Enköpings Segelsällskap har fått ett långsiktigt avtal och utvecklar nu hamnen tillsammans med kommunen.
En ny husbilsparkering är på plats, liksom en beachvolleyplan i Klosterparken och de vackra gångstigarna ut mot dyarna har rustats upp. Bland mycket annat.
Men en del tar också lite tid att genomföra. Solbryggor och en ny gästhamn nedanför Klosterparken kan byggas först när alla tillstånd är på plats. En eventuell
bro över ån likaså. Och vi skulle gärna se att hamnen knyts ihop med Stora torget via exempelvis en ”gåfartsgata” med parkkaraktär. Hamnens utveckling
tillsammans med segelsällskapet jobbar Nystart gärna vidare med!
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Vi ställer upp för Enköping
#17

#1

#5

#7

#15

#12
#26

#14

11

#4

#2

#20

#13 Tuija Rönnback

#25

#21 Georgos Rönnback Karras

#14 Björn Berg, 79 år, ingenjör, Fanna
Tidigare konsult inom byggbranschen, alltifrån
Operakällaren till äldrebonden. Prioriterar äldreomsorg,
chefsutveckling och fastighetsunderhåll. Verksam i sju
år i Lidingöpartiet.
#2 Ingvar Magnusson, 69 år, konsult, Bredsand
Byggnadsingenjör och ekonom. Prioriterar ny- och reinvesteringar, detaljplaner, exploatering samt ledarskapsfrågor. Intresserad av miljövård, natur och golf.
#20 Emma von Schoting, 31 år, stödpedagog, Fanna
Stödpedagog som värnar om sport, fritid, familjen och
skolan. Ser Enköpings potential och vill ha fler mötesplatser. Nämndeman i tingsrätten och SM-silver
i discodans.

#23

#16

#22

#8

#10 Philip Vikman

#23 Anne-Marie Lindström, 70 år, företagare,
Enköpings centrum
Har varit egenföretagare i restaurangbranschen.
Viktiga frågor är äldres trygghet, flyktingmottagande
och integration, centrum och torget. Varit aktiv i
kvinnojouren och som god man.
#5 Kim Jämsä, 43 år, IT-strateg, Örsundsbro
Arbetar med affärs- och verksamhetsutveckling, har 20
års erfarenhet av IT-branschen. Vill få med alla delar av
kommunen i utvecklingsarbetet. Anser att allt är möjligt.
#16 Tord Enström, 71 år, yrkeslärare, Härnevi
Lärare på gymnasiet i 31 år. Vill ge ideella föreningar i
hela kommunen mer resurser och ansvar. Landsbygdsfrågor är viktiga! Ofta igenkänd i bil- och MC-kretsar.

#17 Per-Anders Staav, 40 år, systemutvecklare,
Gånsta
Civilingenjör i elektroteknik. Arbetar som systemutvecklare av IT-system. Skola och förskola viktigaste
framgångsfrågan. Ordförande i föreningen TIMPendlare. Dansar tango.

#7 Mikael Ågren, 43 år, IT-konsult,
Enköpings centrum
Arbetar med systemintegration åt statliga verk.
Engageras av infrastruktur, allmänt välbefinnande samt
fritid och natur med fokus på ungdomsfrågor.
Flygare med eget plan. Bowlar.

#25 Monica Håll, 71 år, undersköterska, Lillsidan
Bor och trivs bra på Lillsidan, men vill skapa ett ännu
”Attraktivare Lillsidan”. Tycker att arbetet med integration
kan öka ytterligare. Målar akvarell och har kolonilott på
Gröngarn.

#22 Lena Spong, 71 år, lärare, Bredsand
Tidigare lärare i matematik och fysik på grundskola
och gymnasium. Fackligt ombud i 10 år.
Integration/segregation i bostäder och skola viktiga
frågor. Simmat Skarpansimningen.

#1 Anders Wikman, 59 år, kommunalråd, Fanna
Kommunalråd sedan valet 2014. Tidigare entreprenör
med affär i Fanna och SVT-journalist. Fokus på hela
kommunens utveckling, ekonomi och kärnverksamheter.
Sprungit Stockholm maraton.

#15 Bo Wannberg, 69 år, pedagog,
Enköpings centrum
Tidigare föreningskonsulent, lärare, IT-tekniker och
innesäljare. Vill jobba för Enköping som turiststad,
en trygg och inbjudande skola samt föreningslivet.
Har högsta scoututbildningen.

#24

#11

#19 Isabelle Hållén

#3

#9 Fred Raghall

#6

#18 Håkan Odenring

#12 Thomas Ekblom, 62 år, logistiker, Bergvreten
Logistiker, tidigare inom IT-branschen. Fokus på
fastigheter och infrastruktur. Hållbarhet, ekonomi och
planerat underhåll är mina ledord. Renoverar hus
och spelar bridge.

#3 Agneta von Schoting, 58 år, socialchef, Teda
30 års chefserfarenhet inom socialtjänst/vård & omsorg.
Vill utveckla elevhälsans psykosociala insatser.
Arbete och försörjning viktigt. Fick medalj efter branden
i Västmanland 2014.

#9 Fred Raghall, 64 år, terapeut, Fanna
Jobbat över 20 år inom beroende- och anhörigproblematik. Värnar om människor som behöver stöd
och vägledning, och som på olika sätt inte kommer till
tals. Gillar Skottland och golf.

#8 Martin Ancons, 70 år, projektmanager,
Enköpings centrum
Utbildningssamordnare på Yrkeshögskolan. Vill stötta
ungdomars möjlighet till utbildning och arbete, liksom
nyanländas. Ordförande i Svenska Handelskammaren
för Sydosteuropa.

#6 Agneta Malmgren, 69 år, ekonom, Tillinge
Tidigare ekonomichef på kommunens dåvarande
tekniska förvaltning. Ivrar för föreningsfrågor, plan- och
investeringsfrågor samt god ekonomiskt hushållning.
Kan förvaltningarna väl.

#18 Håkan Odenring, 55 år, företagare, Fanna
Egenföretagare som säljer värme- och
kylanläggningar. Vill vara med och
utveckla kommunens organisation
och dess kostnadsmedvetenhet.
VAL TILL KOMMUN
FULLMÄKTIGE
Hemmafixare med tummen
på rätt ställe.

#26 Jan Clasénius, 68 år, ingenjör, Bergvreten
Mariningenjör som gått över till civil industri och
arbetat som projektledare internationellt. Nu pensionär.
Vill arbeta brett för Enköpings bästa. Intressen ånga
och astronomi.
#24 Margareta Ekblom, 58 år, ekonom, Bergvreten
Ekonom med chefsuppdrag de senaste 20 åren på
Skatteverket. Med fokus på kultur, föreningsliv, hållbarhet och småstadens fördelar kan Enköping utvecklas
på egna meriter.
#4 Johnny Karlsson, 72 år, arkitekt, Bergvreten
Egenföretagare i byggbranschen. Har särskilt fokus
på företagarfrågor och kommunens bemötande av våra
medborgare. Ordförande i Nystart Enköping. Har tagit
poäng i rally-SM.
#11 Karin Fjällström, 65 år, leg.psykolog,
Enköpings centrum
Leg psykolog sedan 24 år. Hälsa och ökat välbefinnande
är den viktigaste frågan där Hälsostaden i doktor
Westerlunds anda bör lyftas fram. Var med och startade
Ena Bugg & Swing.

#13 Tuija Rönnback, 59 år, chef, Fanna
Chef för servicekontoren på Försäkringskassan.
Värnar personer i utsatt situation, vill att alla ska få möjlighet till bostad och försörjning. Har drivit hotell
på Kreta, talar grekiska.
#21 Georgos Rönnback Karras, 30 år,
PT/fritidsledare, Fanna
Fritidsledare och personlig tränare, tidigare VVS-montör.
Vill jobba politiskt för en kommun där alla kan må bra
och utvecklas. Hälsan är viktigast! Tar 215 kg i marklyft.
#10 Philip Vikman, 25 år, studerande, Fanna
Studerar matematik och ekonomi. Jobbar på bank.
Vill utveckla ungdomars möjligheter till en aktiv fritid.
Värnar friluftsområden och idrottsplatser.
Spelat fotboll i division 1.
#19 Isabelle Hållén, 25 år, leg.fysioterapeut, Fanna
Jobbar som fysioterapeut på vårdcentral. Vill fokusera
på ungdomars situation i Enköping. Hälsa och välbefinnande viktigt, liksom förebyggande arbete. Engagerad
i fotbollsklubb.
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Vi behöver
fler mötesplatser
I dagens digitala samhälle blir de
verkliga mötesplatserna allt viktigare.
Det är när människor möts vi skapar
delaktighet, förståelse och trygghet.
Nystart vill se fler mötesplatser i hela
kommunen.

ÖKAT VÄLBEFINNANDE I HÄLSOSTADEN ENKÖPING

Låt skolan och omsorgen få arbetsro
Utbildning och omsorg är två av kommunens angelägna grunduppdrag. Förutom att områdena är viktiga för både individen och samhället upptar de tillsammans
77 procent av kommunens budget. Nystart vill ge skolan arbetsro
och omsorgens personal förutsättningar för minskad sjukfrånvaro!

Förebyggande
omsorg

Människor har ett behov av att träffas. Vi blir
kreativa tillsammans, glädjen och trivseln
ökar och därmed hälsan.
Var träffas vi idag? Hemma hos varandra, i
skolan, på arbetsplatser, i affären, på restauranger och caféer, på biblioteket och i någon
av alla föreningar vi har här i Enköping.

Vård- och omsorgsverksamheterna behöver också
resurser och arbetsro. Med bättre arbetssituation
för våra anställda får vi en ännu bättre verksamhet. De som har behov av vård- och omsorgstjänster är redan i dag många gånger nöjda. Samtidigt
har personalen hög sjukfrånvaro.

Eller i den fantastiska Lokalen på Västerleden, våra fritidsgårdar och i Ungdomens
hus.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron inom vårdoch omsorgsområdet behöver därför prioriteras
högre. Utöver ökad livskvalitet för personalen
spar det pengar och möjliggör tillsammans med
bättre schemaläggning ökad trygghet inom bland
annat hemtjänsten, där färre olika besökare ger
bättre kontinuitet. Färre delade turer och mer rätt
till heltid är fortsatt prioriterat.

Många har behovet

Ändå ser vi att många ungdomar saknar möteslokaler. Vi ser flickor och kvinnor, utsatta,
nyanlända som vill träffa svenskar - och äldre som ofta är ensamma och isolerade. Vi ser
många behov.
Nystart Enköping vill att kommunen mer
aktivt hjälper till med möteslokaler för dem
som inte har så många platser att träffas på
i dag. I hela kommunen. Även ekonomiskt,
om det behövs för att komma igång.
Mötesplatsen ska vara till för alla åldersgrupper och vara en trygg och inspirerande
samlingspunkt. Det kan vara en fritidsgård,
en kvarterslokal eller en källarlokal. Lokalerna kan kanske utrustas med ett litet föreningsdrivet fik, samt ha tillgång till olika spel
och datorer.
För att möjliggöra fysisk aktivitet kan mötesplatserna gärna ha närhet till spontanidrott,
som en idrottsplan eller ett utegym.

Kommunen som katalysator

Även kommunens egna lokaler kan användas mer än i dag på dagar, kvällar och helger
för andra verksamheter, inte minst våra skollokaler runt om i kommunen.
Frivilliga - volontärer, eldsjälar - kan hjälpa
till med det praktiska och näringslivet kanske med en del av finansieringen, om kommunen är katalysator.
Ser vi möjligheterna att skapa fler mötesplatser tillsammans, är vi övertygade om att det
är lättare än vad många tror!

Resurser till klassrummet
Kommunens ansvar för utbildning sträcker sig
ifrån de minsta barnens förskola, de lite större
barnens grundskola, ungdomarnas gymnasium
och de vuxnas Komvux, vuxenutbildning, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Det är inget
litet uppdrag!

Enköping behöver också ett löneläge och en arbetssituation som gör det attraktivt för lärare att
stanna och att söka sig till våra skolor. Skolmiljön
och säkerheten i våra skolor är andra viktiga faktorer, liksom väl fungerande arbetspraktik och
studiebesök.

Skolan berör många, alla har någon gång gått i
skolan och skolan är en viktig faktor i barns och
familjers välbefinnande. Den är också viktig för
samhällsutvecklingen. Därför står skolan högt på
den politiska agendan.

Nystart tror inte att skolan behöver fler politiska
förslag, mer byråkrati och kontroll eller självutnämnda ”experter”. Tvärtom, vi ger hellre skolan
resurser och arbetsro.

Aktuell forskning

Nystart stödjer den lokala skolkommissionens
slutsatser om att fokusera på skolpersonalens vidareutbildning, och att åtgärder som vidtas ska ha
stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
Tillsammans med Socialdemokraterna har vi också satsat fyra miljoner kronor tre år i rad på höjda
lärarlöner och fem miljoner kronor i årets budget
på den viktiga elevhälsan.
Vi tror också på att följa varje elevs enskilda utveckling, så man kan sätta in rätt resurser i tid och
se till att ingen hamnar ”mellan stolarna” vid byte
av skola eller årskurs.
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Nystart vill ha en uppsökande verksamhet hos ensamstående som fyllt 80 år för information och råd
i förebyggande syfte.
Nystart vill även att det blir lättare att beviljas
såväl vård som omsorgsboende vid hög ålder,
ensamhet och otrygghet.
Nystart vill också se till att planerna på kommunens första trygghetsboende nu förverkligas av
privata aktörer.

Nystart, kärleken och doktor Westerlund

Politik är inte bara hårda frågor, ekonomi
och prioritering. Ett politiskt parti vilar
också på en värdegrund som anger dess
färdriktning. I Nystart Enköping hämtar
vi mycket av vår filosofi ur arvet efter
den kända Enköpingsläkaren Ernst
Westerlund och hans engagemang för
sina medmänniskor. Nystart vill jobba
för ökat välbefinnande och skapa
Hälsostaden Enköping.

En av Nystarts ledstjärnor är kärleken. Den dagen då
det stora flertalet av oss vågar öppna våra hjärtan och
ta emot den kärlek som redan finns i och omkring
oss, den dagen förändras Enköping och hela världen.
-Vilken glädje det är att se människor må bra, sade
redan doktor Westerlund.
Ernst Westerlund praktiserade kärlek till människan
i sin dagliga gärning som läkare, även om han kunde
ge ett bestämt intryck. Han nådde resultat som förvånade många. Här i Enköping hyllar och hedrar vi
doktor Westerlund som gjorde Enköping känt i hela
Europa i slutet av 1800- och början av 1900-talet.
Vart han än begav sig stod folk i kö för att få hans
hjälp. Hans omsorg om medmänniskorna spillde
över på andra.
Nystart vill bidra till ett ökat välbefinnande hos oss
Enköpingsbor. Stress och stressrelaterade besvär
ökar i vårt samhälle. Den psykiska ohälsan ökar

bland barn och ungdomar. Det är alarmerande och
behöver ha vårt fokus.

Personalen är viktig

Nystart vill lyfta och hedra Enköpings kommuns
personal. Personal inom förskola, skola, omsorg,
hemtjänst, socialtjänst och alla andra som engagerar
sig för allas vårt bästa. Det är bland annat de som tar
hand om våra barn, ungdomar och gamla och som
dagligen har till uppgift att uppmuntra, inspirera
och locka fram det bästa i människor.
Sjukskrivningar kostar kommunen åtskilliga miljoner varje år. Det säger oss att det råder en stor brist
på välbefinnande. Regler och kontroll blir ibland
viktigare än det medmänskliga och kloka. Som vi
beskrivit vill vi minska byråkratin och skapa en organisation där resurserna kommer medborgarna till del
och där beslut tas nära dem de berör.

Motion i vardagen

Ett av doktor Westerlunds valspråk var ”Att vila är
att göra något annat”. Att få in motion i vardagen, till
exempel genom att gå eller cykla när vi ska någonstans, är något vi vill uppmuntra då vi vet att de flesta
bilresor är kortare än fem kilometer. Att ta hand om
våra motionsspår och cykelbanor är redan prioriterade områden.

Stillhet

Att stanna upp och stilla sig har effekter på välbefinnandet. Mindfulness, chigong och yoga får
allt större spridning i landet. Vi ser positivt på att det
sprids alltmer även i Enköping.

Kultur för många

Det erbjuds många kulturella evenemang som t ex
Kultur i möten, Måndagskvällarna, Riksteaterns
föreställningar och fler vill vi se. Kulturskolan är
en stor källa till glädje och inspiration, liksom
biblioteken. Även kultur är att göra något annat.

Naturen som kraftkälla

I Enköping har vi fantastisk natur som kan nyttas
ännu mer. Hälsostigar, vandringsleder, Mälarens
stränder, golfbanor och hamnen. Låt oss utveckla
det.

Bra mat

Ekologiskt och inte minst närodlat är något som
kommunens skolor och boenden redan jobbar med
och kan prioritera än högre.

Lägerstaden

På Korsängsfältet ser vi framför oss hur en lägerstad kan växa fram. Kommunens andra ishall är
byggd, nu byggs simhallen. Friidrott och skejt är
på gång, fler anläggningar kan tillkomma. Bättre
övernattningsmöjligheter behövs.
Allt det här kan sammanfattas i två ord;
Hälsa och Kärlek!
En röst på Nystart är en röst för Hälsostaden
Enköping i doktor Westerlunds anda!
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Värna vårt
vatten!

Rätt person på
rätt plats
Alla kan säga att man vill det ena
eller det andra. Att faktiskt få det
gjort, är en helt annan sak.
Nystart Enköping tycker att
”regeringsdugligheten” är viktig.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel.
Den här torra sommaren är en
påminnelse om att vi behöver säkerställa Enköpings vattenförsörjning.

Vi tror på att ha rätt kvinna och rätt man på
rätt plats. I nämnder och styrelser placerar vi
gärna personer som har gedigen erfarenhet
inom det område som de ansvarar för.

Huvuddelen av Enköpings tätort och
kransorterna får sitt vatten från våra två
stora vattentäkter, Munksundskällan och
Vånsjöbro. Inte minst den centralt belägna
Munksundskällan är utsatt för miljörisker,
med bland annat utsläpp från den gamla
kemtvätten. I Vånsjöbro är det uran som
ställer till problem.

Det kan ju låta självklart, men i politikens
värld är det ofta inte så. Till vår förvåning
uppfattas det ibland som en ”belastning”
om man är för kunnig inom sitt område.
Man förväntas vara allmänpolitisk, inte
sakkunnig. Nystart har gjort tvärt om.

Vi ser gärna
att politiker är
sakkunniga

Kommunen projekterar nu för ett nytt
vattenverk med reservvattenförsörjning.
Tanken är att Enköping ska ha två helt
oberoende vattenförsörjningsalternativ.
Samtidigt kan det nya vattenverket avhärda vattnet direkt, så att det inte blir så
kalkrikt för oss som använder det.
Det är nu hög tid att det här projektet förverkligas. Sätter vi fart nu kan det nya
vattenverket vara klart under nästkommande mandatperiod. Nystart säkerställer
gärna att det blir gjort och att det utförs till
en rimlig kostnad.

Medeltid möter
framtid på Statt

De arkeologiska utgrävningarna på Stattomten pågår för fullt. Snart är de klara och då
kan vi äntligen ta nästa steg i denna segslitna historia. Nystart reder ut vad som är
på gång.

har stattomtens öde hanterats inom det så kallade
centrumpusslet, där flera centrala platser och verksamheter har manglats fram och tillbaka.

Högst upp i huset ser vi möjligheter för restaurang/
cafeteria/skybar. Även vissa publika, kommunala
verksamheter, som turistbyrå eller Kontaktcenter,
kan vara möjliga. Samt ett mindre antal lägenheter.

Den här centrala platsen vid Stora torget i Enköping
har varit ett öppet sår sedan Stadshotellet stängde
vid millennieskiftet, och framför allt sedan den
dåvarande ägaren rev hotellet 2010.

Markanvisningstävling på gång

När stattomtens öde hanterades i kommunstyrelsens utskott för plan-, mark- och
exploaterings- frågor (plex) den 31 maj beslutades
att inleda arbetet med en markanvisningstävling.
Så kan vi få en uppfattning om vilka möjligheter
marknaden ser utifrån de politiska önskemålen.

Lagens krav på arkeologiska utgrävningar för att
tomtens ska få bebyggas gjorde sedan att markägaren ansåg sig behöva bygga fler bostäder i ett
högre hus än vad detaljplanen medgav och vad
många Enköpingsbor ville.
När kommunen nu har köpt tillbaka tomten som
den sålde redan 1985, har vi framtiden i våra egna
händer. Tomten köptes för marknadsmässigt pris,
kommunen tar kostnaderna för utgrävningarna,
tillgodogör sig framtida värdestegring och kan
påverka valet av verksamheter som ger centrum ett
mervärde. Men vad ska hända där – och när?
Det här är en fråga där många partier vill profilera
sig, så det gäller att nå en politisk överenskommelse.
För att nå en så bred politisk samsyn som möjligt

lunds vinterträdgård” mot gården. Övriga våningar
i huset kan hyras ut för hotellverksamhet och exempelvis hälsorelaterade verksamheter/tjänsteföretag
”i doktor Westerlunds anda”, ett ”hälsohus”.

”Arkeolog Adam Hultberg och projektledare Joakim Kjellberg
står på en framgrävd kullerstensgata från sent 1400-tal med en
upphittad del till en armborst och en fotskål”.

Så tycker Nystart

Nystart Enköpings uppfattning är att stattomten
snarast ska bebyggas och fyllas med verksamheter
som ökar centrums attraktionskraft, inte bara bostäder.
Nystart ser gärna kommersiella lokaler i bottenplan,
kanske en saluhall eller butiker och en ”Wester-

Nu har vi alltså baxat den här kniviga frågan ända
hit. Än återstår en del, men vi närmar oss ett beslut
och en byggstart.
Nystart tar gärna fortsatt ansvar för att frågan inte
går i stå igen. Vi ser ju fram emot invigningens
hejdundrande folkfest!

Permanenta
stadsarkitekten

Digitala möjligheter och hot

Enköping växer så det knakar. Sedan en tid har
en av kommunens tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen en tillförordnad tjänst som
stadsarkitekt.

Ny teknik underlättar på många sätt våra liv. Rätt
använd möjliggör den bättre hjälpmedel som
Nystart gärna ser inom bland annat äldreomsorgen
och för funktionshindergrupper.

Nystart förordar att tjänsten som stadsarkitekt,
som togs bort under
den förra mandatperioden, nu blir
permanent igen.

Det är dock viktigt att inga grupper ställs utanför
samhällsutvecklingen, där alltmer sker digitalt.
Bankärenden, bostadsförmedling och mycket annat
förutsätter i dag tillgång till dator och internet.
Nystart vill arbeta för att minska det digitala utanförskapet, där många äldre och andra utan datorvana
behöver alternativa sätt att delta i samhällslivet.

HA KOLL PÅ ALLA VALLÖFTEN!

Lokal Politik ska vara Lokal

Nystart vill att valet ska handla om mer än att partierna
övertrumfar varandra med
dyrbara vallöften, låt inte din
röst bli köpt! Framförallt bör
den lokala politiken vara just
lokal, där besluten verkligen
fattas på lokal nivå.
Vi tror att vår största utmaning
framöver är att överhuvudtaget
få råd med kommunens kärnuppdrag som skola, omsorg och
– ja, hela samhällsbygget.
Nackdelen med enskilda löften
som poppar upp inför valen är
att de ska betalas, och det är inte
alltid lika roligt att infria löftena
när det är de befintliga verksam-

heterna som får betala. Vallöften
skapar också ofta svekdebatter,
eftersom inget parti kan räkna
med egen majoritet eller andra
partiers stöd för alla löften.

Sänkt drivmedelsskatt
ingen kommunal
fråga
Extra problematiskt blir det när
lokala vallöften inte handlar om
lokala frågor. Det är ju ingen vits
att rösta på ett visst parti i fullmäktigevalet för att man lockas
av ett specifikt vallöfte, om frågan
ändå inte avgörs på lokal nivå.

En del löften som nämnts i den
lokala debatten är tågstopp i
Grillby, sänkt arbetsgivaravgift,
sänkt skatt på drivmedel och
decentraliserad primärvård.
Det är verkligen inga kommunala
frågor!
Man kan förstå att rikspartierna
har vallöften för både kommunen
och resten av Sverige. Därför
gäller det att inte låta sig lockas i
valet till kommunfullmäktige av
frågor som inte hör hemma där.
Men en sak är säker.

Nystart Enköping
driver bara lokala
frågor!

Omsorgschef i omsorgsnämnden
I vård- och omsorgsnämnden har Nystart
exempelvis en ledamot som är förvaltningschef inom omsorgen (i en annan kommun
givetvis), i skolnämnden en före detta ordförande i ett lärarförbund, i socialnämnden
en hög chef på Försäkringskassan, i byggnadsnämnden en tidigare byggkonsult och i
tekniska nämnden en tidigare chef inom ett
större byggbolag. För att bara nämna några.
Som kuriosa kan skämtsamt nämnas att
Nystarts ordförande i Ena Energi (som
”kokar vatten” i en stor ångpanna) är en
av få Enköpingsbor som har en egen
ångpanna. I ångbåten…
Inom Nystart Enköping ser vi gärna att
politiker är sakkunniga, att de kan sätta sig
in i och förstå komplicerade utredningar
och tjänsteskrivelser och att de vet ”hur en
slipsten ska dras”. Vi tycker att det underlättar när ibland tuffa politiska beslut ska fattas.

Miljö och klimat
hänger ihop

Det förändrade klimatet sätter miljöfrågorna
i fokus. Vi kan alla hjälpas åt att värna såväl
vår miljö som att motverka klimathoten.
Kommunen kan intensifiera arbetet med att
förändra attityder, föregå med gott exempel
och underlätta ett miljövänligt liv.
Utbyggd kollektivtrafik, fler cykel- och
gångvägar, förverkligandet av kommunens
nyligen antagna trafikstrategi, främjande av
laddstolpar för elfordon, mer användning
av solenergi och fortsatt fokus på utsläppen
från kommunens egen fordonspark är några
av de områden Nystart prioriterar.

ENKÖPING
ÖRSUNDSBRO

LILLKYRKA

FJÄRDHUNDRA

GRILLBY
SKOLSTA
HUMMELSTA
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Vad vore Enköping
utan JP Johansson?
Vilken tur att Johan Petter (JP) Johansson
valde att flytta till just Enköping när han
skulle starta sin mekaniska verkstad.
Låt oss hålla hans livsverk levande!
Hur hade Enköping sett ut i dag om JP startat
Salas Mekaniska Verkstad i stället?
Tack och lov flyttade han hit och grundade sitt
företag 1886 vid nuvarande Gustav Adolfs Plan,
innan han kort därefter flyttade det till Fanna.
118 patenterade uppfinningar hann han med.
Den framgångsrikaste, skiftnyckeln förstås,
började produceras 1892. Det året gjorde man
300 stycken. Som mest tillverkades 15.000 – per
dag och över 100 miljoner totalt! Rörtången,
sockertången och Triplex-lampan är andra
framgångsrika exempel.
Men var kommer då namnet Bahco ifrån? Jo,
affärsmannen Berndt August Hjorts företag BA
Hjort & Co förvärvade tidigt ensamrätten i hela
världen på att sälja JP:s skiftnycklar.
Johanssons verkstadsbolag i Enköping blev så
småningom ett dotterbolag till BA Hjort & Co,
som senare blev Bahco och känt över hela världen (tänk gärna på BA Hjort & Co när du ska
stava rätt till Bahco!).
JP:s livsverk har sysselsatt generationer av Enköpingsbor och Bahco utvecklades vidare, inte
minst med den stora fläktverksamheten vars
avknoppningar präglar Enköping än i dag.
Det här är svensk industrihistoria som vi i Enköping bör vårda ömt. Det har varit lite olika turer
när det fina JP Johansson-museets många föremål flyttat in i kommunens föremålarkiv.
Det är bra att tillfälliga utställningar på
Enköpings museum kommer att göras, men
Nystart ser gärna att vi permanentar arvet efter
Johansson och Bahco.
Exakt var ett JP Johansson -museum kan ligga,
om det ska samlokaliseras med andra verksamheter och hur det ska finansieras är inte det
viktiga just nu. Det viktiga är att frågan finns
med när vi nu placerar ut kommunala verksamheter och lokaler i det så kallade centrumpusslet.

Nystart ser gärna till att ett
JP Johansson-museum
förverkligas!

Fortsatt fokus på
företagsklimatet
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.

Samtidigt vet vi att det finns mycket kvar att göra,
vi har högre ambitioner än så. Vi är inte nöjda.
Inom bland annat bygglov och upphandling pågår
ett viktigt utvecklingsarbete. Och det viktiga är att
hela kommunorganisationen är på tårna för att
skapa goda relationer tillsammans.

Enköping är en riktig småföretagarkommun.
Här finns omkring 4000 privata arbetsställen,
där nio av tio har färre än tio anställda. Hela 96,6
procent av företagen har färre än 50 anställda.
Sammanlagt jobbar uppemot 8000 personer i de
företagen, som tillsammans är kommunens största
arbetsgivare.

Den kanske viktigaste enskilda åtgärden den här
mandatperioden har varit att skapa ”Team Näringsliv”, som jobbar både strategiskt och praktiskt
med att möta företagarna på företagarnas villkor,
se faktaruta. Och när vi rekryterat till högre chefstjänster, som kommundirektör och förvaltningschefer, har vi kunnat anställa nyckelpersoner som
lyckats bra inom det här området i de kommuner
de arbetat tidigare.

Alla de här företagen är viktiga för hela vår kommun. Därför är det också viktigt att kommunen
och företagen krokar arm och arbetar tillsammans,
med förståelse för varandras roller och förutsättningar.

Men alla aktiviteter i all ära, det är den grundläggande synen på vikten av ett gott företagsklimat
som kommer att göra Enköping till en ännu bättre
företagarkommun. Och den resan fortsätter Nystart
Enköping gärna att driva på och vara en del av.

Det är glädjande att företagarna själva rankar
företagsklimatet högt i Enköping.
I Svenskt Näringslivs senaste undersökning
hamnade Enköping på plats 78 av Sveriges 290
kommuner. Endast Knivsta rankades högre i
Uppsala län. Placeringen 2017 är en uppgång med
tio placeringar från året innan och markerar ett
trendbrott i den nedgång som pågått sedan 2011.
Att bryta en trend tar tid, men vi hoppas att vi nu
gjort det.
– Enköping jobbar strukturerat och målmedvetet med sitt företagsklimat och nu börjar det ge
resultat, sade Anna-Lena Holmström, regionchef
för Svenskt Näringsliv i Uppsalaregionen, i en
tidningsintervju nyligen.

FAKTA

Mötesplattformar
• Dukat bord företagaren möter flera förvaltningar
• Öppet Hus – bygglov
• Företagar- och Nystartsfrukostar,
branschträffar/mingelmöten, dialogmöten/
företagsbesök.
Strategiskt utvecklingsarbete
• Förenkla för företagen
– effektivare ärendehantering
• Centrumsamverkan
– aktiviteter för att stärka handeln
• Tillväxtföretag/befintligt näringsliv
– samverkan kring kompetensförsörjning
och etablering

Vision

Enköpings kommun är platsen där människor och företag växer.
Här jobbar invånare, företagare och föreningsliv tillsammans i en
kultur som präglas av närhet och engagemang. En välkomnande
miljö som erbjuder balans i tillvaron och gemenskap.
Ur kommunens visionsarbete

Nystart går rakt fram

Vi påminner om Nystart Enköpings plats på den politiska kartan.
Nystart går varken åt vänster eller höger. Vårt parti går rakt fram
för att förverkliga den vision vi nu tar fram för kommunen.
Nystart gick till val 2014 med det tydliga budskapet att vi inte tar ställning på
vänster-höger-skalan. Vi tar ställning
i enskilda sakfrågor och hävdar att få
lokala frågor är ideologiska.
Under Nystarts tid i den politiska
ledningen har det den här mandatperioden byggts bostäder, skolor, förskolor och idrottsanläggningar i
ett växande Enköping som aldrig förr.
Vi tar hand om fastighetsunderhåll och
infrastruktur och projekterar för både
avloppsreningsverk och vattenverk.
Exploateringsekonomin utvecklas,
vi säljer hyresrätter för att ha råd att
utveckla allmännyttan och har undersökt möjligheten att sälja Ena Energi
av ekonomiska skäl och för ett mer
attraktivt hamnområde.

Typisk Nystarts-politik

Med stöd av partier från olika håll i
fullmäktige har vi fått igång simhallsbygget, köpt och gräver ut stattomten

och tar fram nya parkeringslösningar i
stället för ett dyrt p-hus. Bland mycket
annat.
Är det här typisk vänster- eller högerpolitik? Nystartpolitik, säger vi – som
vi kunnat bedriva i förtroendefullt
samarbete med Socialdemokraterna.

Tack vare att
Nystart tog plats
i den politiska ledningen har vi fått igenom
mycket av det vi gick
till val på
Hur kommer det sig då att Nystart styr
Enköping med just Socialdemokraterna?
Svaret är enkelt. Väljarna gav oss ett
starkt stöd att driva vår oberoende
politik. Efter valet inledde vi förhandlingar med båda sidor. Socialdemo-

kraterna stödde våra frågor medan
Moderaterna, liksom Centern, valde
att kasta in handduken och sätta sig
på läktaren i opposition.

M ville inte styra

Fullmäktiges näst största parti ville
alltså inte styra Enköping. Nystart
gjorde en annan bedömning. Tack
vare att Nystart valde att ta ansvar
och tog plats i den politiska ledningen
har vi fått igenom mycket av det vi
gick till val på.
Vi hoppas att våra väljare är nöjda
med det.
Utifrån valresultatet kommer vi att
diskutera med andra partier även i
höst, för att se vilka som är beredda
att stödja vår politik. Och höra vad de
önskar av oss. Så går Nystart fortsatt
rakt fram!

Nystarts värdegrund

Nystart Enköping står för ALLA människors lika värde, oavsett olika tillhörigheter. Nystarts politik gör inte skillnad
på människor, alla ska ha samma möjligheter att skapa sitt allra bästa jag. Där samhället kan underlätta för grupper och
individer att delta på samma villkor som andra, ska det prioriteras av Nystart. Det demokratiska styrelseskicket är
Nystarts ledstjärna. Partiets mål är ett ökat valdeltagande och fler medborgare som engagerar sig i sin närmiljö.
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Kryssa fram din favorit
Du vet väl att du kan sätta ett kryss framför någon av kandidaterna på din
valsedel? Då har du personröstat och hjälper just den kandidaten in i
fullmäktige.
Vi inom Nystart Enköping tycker att det är
ett utmärkt sätt att visa vem man vill ska
styra Enköping.
I det förra valet fick Nystart flest andel
personkryss av alla partier.

Du hittar oss alla och vår valsedel
på mittuppslaget i den här tidningen.

Här kan du rösta från 22 augusti!
Alltfler tycker att det är praktiskt att rösta före valdagen. Vid 2014 års val gjorde hela 42 procent det.
Nystarts vita valsedlar finns i alla vallokaler i Enköpings kommun. Du kan förtidsrösta i hela Sverige
men röstar du i en annan kommun kan du behöva
ta med egna valsedlar, till exempel Nystart Enköpings. Hämta gärna en valsedel i vår valstuga på
Stora Torget.
Ta med legitimation och röstkort om du förtidsröstar, även om en del förtidsröstningslokaler kan
skriva ut ett nytt röstkort.

I Enköpings tätort finns två förtidsröstningslokaler
som är öppna alla dagar 22 augusti – 8 september
på följande platser och tider:
• FUB-lokalen
på Drottninggatan 1,
som ligger bra till mitt emot Resecentrum.
Måndag-fredag kl 7-20, lördag-söndag kl 10-17.
• Kommunhuset
på Kungsgatan 42, som öppnar foajén
igen för valet.
Måndag-fredag kl 10-20, lördag-söndag kl 10-17.

I kransorterna kan man förtidsrösta på tre ställen,
se öppettider i faktarutan till höger:
• ÖRSUNDSBRO Filialbiblioteket
vid Örsundsbroskolan
• FJÄRDHUNDRA Filialbiblioteket
vid Fjärdhundraskolan
• GRILLBY Tallgårdens omvårdnadsboende
Om du röstar på valdagen 9 september går du till
den vallokal som står på ditt röstkort.
Korten skickas ut 16-22 augusti. Du kan också
beställa ett nytt röstkort på Valmyndighetens
webbplats www.val.se

NYHET!
Ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning
eller ålder inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe kan du använda dig av ambulerande röstmottagare. De arbetar två och två och kommer hem
till dig på överenskommen tid och hämtar din röst.
Kontakta i så fall Valkansliet i Enköping på
telefonnummer 0171- 626 200.

Kransorter
ÖPPETTIDER FÖRTIDSVAL
ÖRSUNDSBRO
Torsdag 23 augusti, kl. 13 - 15 och 16 - 19
Lördag 25 augusti , kl. 11 - 14
Måndag 27 augusti, kl. 13 - 16
Tisdag 28 augusti, kl.16 - 19
Torsdag 30 augusti, kl.13 - 15 och 16 - 19
Lördag 1 september, kl. 11 - 14
Måndag 3 september, kl. 13 - 16
Tisdag 4 september. kl. 16 - 19
Torsdag 6 september, kl. 13 - 15 och 16 - 19
Lördag 8 september, kl. 11 - 14
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Kryssa oss gärna igen!

Den stora valdagen är förstås den 9 september, men redan från och med den 22 augusti
kan du göra ditt val. Här ser du var och när
du kan rösta i Enköpings kommun.
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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:

FJÄRDHUNDRA
Torsdag 23 augusti, kl. 16 - 19
Fredag 24 augusti, kl. 9:30 - 13
Tisdag 28 augusti, kl. 13 - 15:30, 16 - 19
Torsdag 30 augusti, kl. 16 - 19
Fredag 31 augusti, kl. 9:30 - 13
Tisdag 4 september. kl. 13 - 15:30 och 16 - 19
Torsdag 6 september, kl. 16 - 19
Fredag 7 september, kl. 9:30 - 13
GRILLBY
Fredag 24 augusti, kl. 9:30 - 13
Lördag 25 augusti, kl. 10 -13
Tisdag 28 augusti, kl. 15 - 19
Fredag 31 augusti, kl. 9:30 - 13
Lördag 1 september, kl. 10 - 13
Tisdag 4 september. kl. 15 - 19
Fredag 7 september, kl. 9:30 - 13
Lördag 8 september, kl. 10 - 13

Röstfördelning - Enköpings kommun. Skuggat är resultatet 2010.

Framtiden vilar
i dina händer
Kommunen är som vädret. Det är lätt att ha en åsikt om hur det borde vara, men det är svårare
att göra något åt det. I snart fyra år har Nystart Enköping gjort vad vi kunnat,
så långt våra 14 procent av rösterna har räckt – och lite till!
Som framgått av våra fyra tidningar har vi lyckats uträtta det mesta av det vi gick till val på 2014,
även om en del processer är långdragna och tar en stund att bli helt färdiga.
Vi ser det som ett bra resultat av ett parti som bildades ett halvår före valet. Allt ska ju sättas
i relation av vad andra partier gjort med de röster som de fick. Tack för att vi fick chansen!
I den här tidningen har vi berättat vad en röst på Nystart innebär nästa mandatperiod,
om valresultatet ger oss chansen igen. Vi har gjort vårt, Nystart är redo!
Nu avgör du hur Enköping ska utvecklas, vilka du har förtroende för
i det lokala valet till Enköpings kommunfullmäktige.

VALET ÄR DITT!

